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  .أدبا اهللا زاده، الرافعي صادق أفندي مصطفى الفاضل األديب ولدنا
 ذلك فليس بثناء، ثناء أقارضك ال قلبك، يل ضمن ما وهللا أدبك، أمثر ما

 صفك وأقدم األولياء، خلَّص من أعدك ولكين األبناء، مع اآلباء شأن
 ميحق سيفًا لسانك من للحق جيعل أن اهللا وأسأل. األقرباء صف على

  .والسالم، األوائل يف حسان مقام األواخر يف يقيمك وأن الباطل،
   ١٣٢١ سنة شوال ٥

  عبده حممد
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أقبل علي صاحيب األديب وقال: انظر، هذه هي، وقد حلت ذا البلد 
وما يل عهد ا منذ سنة. ومد إيل يده فنظرت إىل صورة امرأة كأحسـن  

  .١ النساء وجها وجسما، تتأود يف غاللة من الالذ
وكأن شعاع الضحى يف وجهها، وكأا القمر طالعا من غيمة، ويكاد 
صدرها يتنهد وهي صورة، وتبدو هيئة فمها كأا وعد بقبلة، ويف عينـها  

  نظرة كالسكوت بعد الكلمة اليت قيلت مهسا بينها وبني حمبها..
فقلت: هذه صورة ما أراها قد رمسها إال اثنان: املصور وإبليس؛ فمن 

سلها، أما تراها تكاد تثب من الورقة؟ إا إال ختـربك بشـيء    هي؟ قال:
أخربك عنها وجهها أا أمجل النساء وأظرفهن وأحسن من شاهدت وجها 

  وأعينا، وثغرا وجيدا والذي بعد ذلك..
  قلت: وحيك، لقد شعرت بعدي، إن هذا شعر موزون:

عد ذلكا وأحسن من شاهدت وجها وأعينا ... وثغرا وجيدا والذي ب
...  

قال: إن شيطان هذه ال يكون إال شاعرا؛ ألست تراه ناظما من فنوا 
  على الرسم شعرا معجزا كل شاعر؟
  قلت: وهذا أيضا شعر موزون:

  ألست تراه ناظما من فنوا ... على الرسم شعرا معجزا كل شاعر
وحـا  قال: بلى واهللا إنه الشيطان، إنه شيطاا، يريك هلذا اجلسـم ر 

  رشيقة، تلني كلني اجلسم، بل هي أرشق.
                                                

 الصیني الرقیق، والغاللة: مثل القمیص الذي تحت الثیاب. الالذ: الحریر ١
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  قلت: وهذا أيضا، والقافية اليت بعد هذا البيت: وا شقوا ...
فضحك صاحبنا وقال: حرك الصورة يف يدك، فإنك سـتراها ومـا   

  تشك أا ترقص.
  قلت: اآلن انقطع شيطانك، فهذا ليس شعرا وال جييء منه وزن.

وتضاحكنا وضحك الشيطان، وظهر الوجه اجلميل يف الرسم كأنـه  
  يضحك.

قال صاحب القلب املسكني: انظر إىل هاتني العينني، إا من العيـون  
اليت تفنت الرجل وتسحره مىت نظرت إليه، وتعذبه وتضنيه مىت غابت عنه؛ 
إن يف شعاعهما قدرة على وضع النور يف القلـب السـعيد، كمـا أن يف    

  ا القدرة على وضع الظلمة يف القلب املهجور.سوادمه
وانظر إىل هذا الفم، إىل هذا الفم الذي تعجز كل حـدائق األرض أن  

  خترج وردة محراء تشبهه.
وانظر إىل هذا اجليد حتته ذلك الصدر العاري، فوقـه ذلـك الوجـه    
املشرق؛ تلك ثالثة أنواع من الضوء: أما الوجه ففيه روح الشمس، وأمـا  

  فيه روح النجم، وأما الصدر ففيه روح القمر الضاحي.اجليد ف
انظر إىل هذه املسافة البيضاء من أعلى جبينها إىل أسفل ديها، تلـك  

  منطقة القبالت يف جغرافيا هذا اجلمال ...
وانظر إىل الصدر حيمل ذينك الثديني الناهدين؛ إنه املعـرض الـذي   

  الن عن مثار البستان ...اختارته الطبيعة من جسم املرأة اجلميلة لإلع
انظر إىل النهدين مل برزا يف صدر املرأة إال إذا كانا يتحديان الصـدر  

  اآلخر ... ؟!
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وانظر هلذا اخلصر الدقيق وما فوقه وما حتته، أال تراه فتنة متواضعة بني 
  فتنتني متكربتني ... ؟

انظر إليها كلها، انظر إىل كل هذا اجلمال، وهـذا السـحر، وهـذا    
  راء؛ أال ترى الكرت الذي حيول القلب إىل لص..؟اإلغ

هذه خملوقة مرتني: إحدامها من اهللا يف العامل، واألخرى من حيب أنا يف 
نفسي أنا: فكلمة "مجيلة" اليت تصف املرأة التامة، ال تصفها هـي بعـض   
الوصف؛ ورمسها هذا الذي تراه هو حدود لتلك الروح الـيت فيهـا قـوة    

من تلك الروح إال ما يظهر من اجلمرة املشـتعلة   التسلط، وهيهات يظهر
  رسم هذه اجلمرة يف ورقة.

أشهد ما نظرت مرة إىل هذا الرسم مث نظرت إليها إال وجدت الفرق 
بينها يف نفسها وبينها يف الصورة، كأنه اعتذار ناطق من آلة التصوير بأـا  

  ليست إال أداة.
  قلت: اللهم غفرا؛ مث ماذا يا صديقي انون؟

فأطرق األديب مهموما، وكانت أفكاره تنفجر يف دماغه انفجارا هنا 
  وانفجارا هناك؛ مث رفع إىل رأسه، وقال:

هذه الغانية قد حبست أفكاري كلها يف فكرة واحدة منـها هـي؛   
وأغلقت أبواب نفسي ومنافذها إىل الدنيا، وأهلبت يف دمي مجرة من جهنم 

  راق نفسه؛ كيال ينتهي منها العذاب!فيها عذاب اإلحراق وليس فيها اإلح
وبيننا حب بغري طريقة احلب، فإن طبيعيت الروحانية الكاملة وى فيها 
طبيعتها البشرية الناقصة، فأنا أمازجها بروحي فأتأمل هلا، وأجتنبها جبسـمي  

  فأتأمل ا.
  حب عقيم مهما يكن من شيء فيه ال يكن فيه شيء من الواقع ...



 

٨ 

  منه آالمه وال تكون فيه لذاته..... حب عجيب ال تنتفي
حب معقد ال يزال يلقي املسألة بعد املسألة، مث يرفض احلل الـذي ال  

  حتل املسألة إال به ...
حب أمحق يعشق املرأة املبذولة للناس، وال يراها لنفسه إال قديسـة ال  

  مطمع فيها ...
حب أبله ال يزال يف حقائق الدنيا كاملنتظر أن تقع على شفتيه قبلة من 

  الفم الذي يف الصورة ...
حب جمنون كالذي يرى احلسناء أمام مرآا فيقول هلا اذهـيب أنـت   

  وستبقي يف هذه اليت يف املرآة ...
  قلت: اللهم رمحة؛ مث ماذا يا صاحيب املسكني؟

ال أريد االستمتاع ا وال أطيقـه وال  قال: مث هذه اليت أحبها هي اليت 
أجد يف طبيعيت جرأة عليه، فكأا الذهب وكأين الفقري الذي ال يريـد أن  
يكون لصا؛ يقول له شيطان املال: تستطيع أن تطمع؛ ويقول له شـيطان  

  احلاجة: وتستطيع أن تفعل؛ ويقول هو لنفسه: ال أستطيع إال الفضيلة!
يطان واحد، غري أن لذته يف انتصـاره  إن عذاب هذا بشيطانني ال بش

  كلذة من يقهر بطلني كالمها أقوى منه وأشد.
  قلت: اللهم عفوا؛ مث ماذا يا قاهر الشيطانني؟

فأطرق مليا كالذي ينظر يف أمر قد حريه ال يتوجه له يف أمره وجه، مث 
تنهد وقال: يا طول علة قليب! من أين أجيء ألحالمي بغـري مـا جتـيء    

به، وإمنا هي حتت النوم ووراء العقل، وفوق اإلرادة؟ لقد بلغ بـني  األحالم 
هواها أن كل كلمة من كالم احلب يف كتاب أو رواية أو شعر أو حديث 

  أراها موجهة إيلّ أنا..-
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مث قال: انطلق بنا فتراها حىت تعلم منها علما، فهي يف ذلك املسـرح،  
لؤة ال تترىب لؤلؤة إال هي يف ذلك الشر، هي يف تلك الظلمات، هي كاللؤ

  يف أعماق حبر.
وذهبنا إىل مسرح يقوم يف حديقة غنـاء متراميـة اجلهـات بعيـدة     
األطراف، تظهر حتت الليل من ظلماا وأنوارها كأا مثقلة مبعاين اهلجـر  

  والعشق.
وتقدمنا نسري يف الغبش، فقال صاحبنا احملب: إين ألشعر أن الظالم هنا 

كبري، فما أرى فرقًا بني أن أجلس فيه وبـني   حي كأن فيه غوامض قلب
اجللوس إىل فيلسوف عظيم مهموم م الالاية، فتعال نربز إىل ذلك النور 
حول املسرح لنراها وهي مقبلة، فإن رؤيتها سيدة غري رؤيتـها راقصـة،   

  وهلذه مجال فن ولتلك فن مجال.
ات كأمنـا  ومل نلبث إال يسريا حىت وافت، ورأيتها متشي مشية اخلفر

حتترم أفكار الناس، يزهوها على ذلك إحساس نبيـل كإحسـاس امللكـة    
الشاعرة مبحبة شعبها، وانتفض جمنونا وأغمض عينيه كأا متر بني ذراعيه ال 

  يف طريقها، وكأن لذة قرا منه هي املمكن الذي ال ميكن غريه ...
وكان عجبا من العجب أن حترك اهلـواء يف احلديقـة واضـطربت    

شجارها، فقال: أنت ترى؛ فهذا احتجاج من راقصات الطبيعـة علـى   أ
دخول هذه الراقصة! قلت: آه يا صديقي! إن املرأة ال تكون امرأة مبعانيها 

  إال إذا وجدت يف جو قلب يعشقها.
ونفذنا إىل املسرح، وحترى صاحبنا موضعا يكون فيه منظر العني مـن  

ستار عنها بني اثنني يكتنفاا، وقد صاحبته ويكون مستخفيا منها، مث رفع ال
  لبسن ثالثتهن أثواب الريفيات، وظهرن كهيئتهن حني جينني القطن.
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وبرزت "تلك" يف ثوب من احلرير األسود، وهي بيضاء بياض القمـر  
حني يتم وقد شدت وسطها مبشدة من احلرير األمحـر، فتحبكـت ـا    

  وظهرت شيئني:
يب قلنسوة محراء مـن ذلـك   أعلى وأسفل؛ مث ألقت على شعرها الذه

احلرير أمالتها جانبا فحبست شيئًا منه وأظهرت سائره، وأخذت بيـديها  
  وأقبل الثالث يرقصن ويغنني نشيد الفالحة. ٢ صفاقتني

مل أنظر إىل غريها، فقد كانت صاحبتاها دليلني على مجاهلا ال أكثـر  
د كان عليها وال أقل، وما أحسب احلرير األمحر، كان معها أمحر وال األسو

أسود، وال لون الذهب يف معصمها كان لون الذهب؛ كال كـال، هـذه   
ألوان فوق الطبيعة؛ ألن الوجه يشرق عليها باجلمال واحلياة، وذلك اجلسم 
يفيض هلا باخلفة والطرب وتلك الروح تبعث فيها املرح والنشـوة؛ هـذا   

  مزيج من مخر األلوان ال من األلوان نفسها.
إن أمجل اجلمال يف املرأة الفاتنة هو ذاك الذي جيعل لكل وقال جمنوننا: 

إنسان نوع شعوره ا، وأنا أشعر الساعة أن قليب نصف قلب فقـط، وأن  
  نصفه اآلخر يف هذه وحدها؛ فما شعورك أنت؟

قلت: يا صديقي. إن اهللا رحيم، ومن رمحته أنه أخفى القلب وأخفى 
  ن؛ فدعين خمبوًءا عنك!بواعثه ليظل كل إنسان خمبوًءا عن كل إنسا

  قال: ال بد!
قلت: إن املصباح يف املوضع النجس ال يبعث النور جنسا، وما أشـعر  

  إال أن النور الذي يف قليب قد امتزج بالنور الذي يف عينيها.

                                                
الصفاقات: ھي التي یقال لھا الساجات، تكون في أصابع الراقصة، والكلمة واردة في  ٢

 كتاب األغاني.
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مث كأا أحست بأن إنسانا قد امتأل ا، فأدارت وجهها وهي ترقص، 
بينه كأا تعرفه وجتهله، مث فتلمحت صاحبنا، وجعلت تقطع الطرف بينها و

  تبينت إحلاح نظره فضحكت؛ ألا تعرفه وال جتهله!
  أما هو، أما انون، أما صاحب القلب املسكني!....

  
... أما صاحب القلب املسكني فرأى الضحكة اليت ألقت ا صاحبته 

غري ما رأيتها أنا وغري ما رأى الناس: كانت لنـا  -وهي ترقص حني عرفته 
تساما عذبا من فم مجيل يتم مجاله ذه الصورة، وكانت له هو لغـة  حنن اب

من هذا الفم اجلميل يتم ا حديثًا قدميا كان بينهما؛ واعترانا منها الطرب 
واعتراه منها الفكر، ووصفت لنا نوعا من احلسن ووصفت له نوعـا مـن   

الزيـارة  الشوق، ومرت علينا شعاعا يف الضوء ووقعت يف يده هو كبطاقة 
  عليها اسم مكتوب ...

وقوي إحساس الراقصة اجلميلة بعد ذلك فانبعث يدل علـى نفسـه   
ضروريا من الداللة اخلفية، ورجعت ذا اإلحساس كاحلقيقـة الشـعرية   
الغامضة اململوءة بفنون الرمز واإلمياء، وكأا زادت ذا الغموض زيـادة  

ا يكون أحـد الفكـرين   ظاهرة؛ وللمرأة حلظات تكون فيها بكفرين حينم
ماثلًا أمامها يف رجل واه؛ ففي هذه الساعة تتحدث املرأة بكـالم فيـه   
صمت يشرح ويفسر، وتضطرب حبركة فيها استرخاء مييل ويعتنق، وتنظر 
بأحلاظ فيها انكسار يأمر ويتوسل؛ وكانت هي يف هذه الساعة ... فغلبت 

قطع فيه من أسـف  على صاحبها املسكني وتركت نفسه كأا ت -واهللا-
وحسرة؛ مث كانت له كالزهرة العبقة: بينه وبينها مجاهلا وعطرها هواؤهـا  

  واحلاسة اليت فيه.
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! -وحيـك -وجعل يستشفها من خالل أعضائها، مث قال يل: أنظـر  
  لكأن ثياا تضمها وتلتصق ا ضم ذي اهلوى ملن يهوى.

امـرأتني وإن   قلت: ما هي إال كهاتني اللتني ترقصان معها: امرأة بني
  كانت أحسن الثالث.

قال: كال، هذه وحدها قصيدة من أروع الشعر، تتحرك بدلًا مـن أن  
تقرأ وترى بدلًا من أن تسمع؛ قصيدة بال ألفاظ، ولكن من شاء وضع هلـا  

  ألفاظًا من دمه إذا هو فهمها حبواسه وفكره وشعوره.
  قلت: واألخريان؟

هؤالء املسـكينات إمنـا    قال: كال كال، هذا فن آخر، فالواحدة من
ترقص مبعدا.. ترقص للخبز ال غري؛ أما "تلك" فرقصها الطرب مصـنوعا  
على جسمها ومصنوعا من جسمها؛ إا كالطاووس يتبختر يف أصـباغه.  
يف ريشه، يف خيالئه، خبترة يضاعفها احلسن ثالث مرات؛ ولو خلـق اهللا  

ها وأزرقها، واآلخـر  جسمني أحدمها من اجلواهر أمحرها وأخضرها وأصفر
من األزهار يف ألواا ووشيها، مث اختال الطاووس بينهما ناشـرا ذيلـه يف   
كربياء روحه امللوثة لظهر فيه وحده اللون امللك بني ألـوان هـي رعيتـه    

  اخلاضعة.
وانتهى رقص احلسناء الفاتنة وغابت وراء الستارة بعد أن أرسلت قبلة 
يف اهلواء.. فقال صاحبنا: آه! لو أن هذه احلسناء تصدقت بـدرهم علـى   

  فقري، جلعلته ملسة يدها درمهًا وقبلة..
قلت: يا عدو نفسه! هذه قبلة حمررة مسددة وقد رأيتها وقعت هنـا..  

وبني حقائق احليـاة؛ تعشـق القبلـة    ولكنك دائما يف خصام بني نفسك 
وختاصم الفم الذي يلقيها، وتبين العش وتتركه فارغًا من طريه؛ إن امـرأة  
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حتبك البد منتهية إىل اجلنون ما دامت معك يف غري املفهوم وغري املعقـول  
  وغري املمكن.

مث بدأ فصل آخر على املسرح، وظهر رجال ونساء وقصة؛ وكان من 
ثل فقيها، وآخر ميثـل شـرطيا؛ فقـال صـاحبنا     هؤالء الرجال شيخ مي

الفيلسوف: لقد جاءت هذه الثياب فارغة وكأا اآلن تنطـق أن صـحة   
أكثر األشياء يف هذه احلياة صحة الظاهر فقط، ما دام الظاهر خيلع ويلـبس  
ذه السهولة؛ فكم ي هذه الدنيا من شرفاء لو حققت أمـرهم وبلـوت   

رذائل ألم يرتكبوا بشرف ظاهر.. وكم من إمنا يشرفون ال -الباطن منهم
أغنياء ليس بينهم وبني اللصوص إال أم يسرقون بقانون.. وكم من فقهاء 
ليس بينهم وبني الفجرة إال أم يفجرون مبنطق وحجة.. ليست اإلنسـانية  
ذه السهولة اليت يظنها من يظن، وإال ففيم كان تعب األنبيـاء وشـقاء   

  النفوس؟ احلكماء وجهاد أهل
مل خيلـق   -سبحانه وتعـاىل -العقدة السماوية يف هذه األرض أن اهللا 

اإلنسان إال حيوانا ملطفًا تلطيفًا إنسانيا، مث أراه اخلري والشر وقال له: اجعل 
  نفسك بنفسك إنسانا وجئين.

قلت: يا عدو نفسه! فما تقول يف حبك هذه الراقصة وأنت حيـوان  
  ملطف تلطيفًا إنسانيا؟

ل: وحيك! وهل العقدة إال هنا؟ فهذه مبذولة ممكنـة، مث هـي يل   قا
كالضرورة القاهرة، فال يكون حبها إال إغراء بنيلها، وال تكـون سـهولة   
نيلها إال إغراء لذلك اإلغراء؛ فأنا منها لست يف امرأة وحب، ولكـين يف  
امتحان شديد عسر؛ أغالب ناموسا من نواميس الكون، وأدافع قانونا مـن  

وانني الغريزة وأظهر قويت على قوة الضرورة امليسرة بأسباا، وهي أشـد  ق



 

١٤ 

الضرورات عنفًا وإحلاحا وقهرا للنفس، من قيل أا ضرورة الزمة، وأـا  
مهيأة سهلة؛ فلو أن هذه املرأة احملبوبة كانت ممنعة بعيدة املنال، ملا كانـت  

على الشغف واهلوى؛  يل فضيلة يف هذا احلب العنيف، ولكنها دانية ميسرة
  فهذا هو االمتحان ألصنع أنا بنفسي فضيلة نفسي!

ومر الفصل الذي مثلوه وما نشعر منه بتمثيل، فقد كـان كالصـورة   
العقلية املعترضة للعقل وهو يفكر يف غريها، وكانت "احلقيقـة" يف شـيء   
آخر غري هذا؛ ومىت مل يتعلق الشعور بالفن مل يكن فيه فن؛ وهذا هو سـر  

امرأة حمبوبة، فهي وحدها اليت تثري احملب يف نفسه فيشعر من حسـنها  كل 
حبقيقة احلسن املطلق، وجيد يف معانيها جواب معانيه، وتأتيه كأا صـنعت  

  له وحده، وجتعل له يف الزمان زمنا قلبيا حيصر وجوده يف وجودها.
وليس فن احلب شيئًا إال استطاعة احلبيب أن جيعل شـهوات احملـب   

رة به ممتلئة منه متعلقة عليه، كأن به وحده ظهور جسدية هذا اجلسـد  شاع
وروحانية هذا الروح؛ وكل ما يتزين به احملبوب للمحب، فإمنا هو وسائل 
من املبالغة إلظهار تلك املعاين اليت فيه، كيما تكرب فيدركها احملب بدقـة،  

  وتثور فيحسها العاشق بعنف وتستبد فيخضع هلا املسكني بقوة.
والشهوات كالطبيعة الواحدة يف أعصاب اإلنسان، وهي تتبع فكـره  
وخياله؛ وال تفاوت بينهما إال بالقوة والضعف، أو التنبه واخلمود، أو احلدة 
والسكون، غري أا يف احلب جتد هلا فكرا وخيالًا من احملبوب، فتكون كأا 

تأله احلبيـب  قد عربت طبيعتها بسر جمهول من أسرار األلوهية؛ ومن هنا ي
وهو هو مل يزد ومل ينقص ومل يتغري ومل يتبدل، وتراه يف وهم حمبه يفـرض  
فروضا ويشرع شريعة من حيث ال قيمة لفروضه وشريعته إال يف الشـهوة  

  املؤمنة به وحدها.



 

١٥ 

ومن مث ال عصمة على احملب إال إذا وجد بني إميانني، أقوامها اإلميـان  
باحلالل واحلرام؛ وبني خوفني، أشدمها اخلوف من اهللا؛ وبـني رغبـتني،   

  أعظمهما الرغبة يف السمو.
فإن مل يكن العاشق ذا دين وفضيلة فال عصمة علـى احلـب إال أن   

بوب يف الناس، وأشد اخلـوفني  يكون أقوى اإلميانني احلرص على مكانة احمل
  اخلوف من القانون ... وأعظم الرغبتني الرغبة يف نتيجة مشروعة كالزواج.

فإن مل يكن شيء من هذا أو ذاك فقلما جتد احلب إال وهو يف جـراءة  
كفرين، ومحاقة جنونني، واحنطاط سفالتني؛ وذا ال يكون يف اإلنسان إال 

  دون ما هو يف يمتني!
لفصل الثالث وظهرت هي على املسرح، ظهرت هذه املرة يف مث جاء ا

ثوب مركزة أوروبية ختاصر عشيقًا هلا، فريقصان يف أدب أورويب متمـدن  
... متمدن بنصف وقاحة؛ متأدب ... متأدب بنصف تسفل؛ مشروع ... 
مشروع بنصف كفر؛ هو على النصف يف كل شيء، حىت ليجعل العذراء 

  جة..!نصف عذراء والزوجة نصف زو
 ٣ وكان الذي ميثل دور العشيق فتاة أخرى غالميـة جمممـة الشـعر   

  ممسوخة بني املرأة والرجل؛ فلما رآها صاحبنا قال: هذا أفضل..
وهشت احلسناء وتبسمت وأخذت يف رقصها البديع، فانفصل عـين  
الصديق، وأمهلين وأقبل عليها بالنظرة بعد النظرة بعد النظرة، كأنه يكـرر  

ليفهمه ورجع وإياها كأنه يف عامل من غري زمننا تقدمـه عـن   غري املفهوم 
عاملنا ساعة أو تؤخره ساعة؛ وكانت مجلة حاله كأا تقول يل: إن الـدنيا  

                                                
المعجمات: ھي اللواتي یتخذن شعورھن جمة "بضم الجیم" أي یقصصنھا، كما یفعل  ٣

ك مما تصنعھ نساء العرب ونھى اإلسالم نساء ھذه األیام، تشبًھا بالرجال؛ وقد كان ذل
 عنھ كراھة لھذا التشبھ؛ فقص الشعر "على المودة" ھو التجمیم.



 

١٦ 

اآلن امرأة! وكان من السرور كأمنا نقله احلب إىل رتبة آدم، ونقل صاحبته 
  إىل رتبة حواء، ونقل املسرح إىل رتبة اجلنة!

هذه الساعة وأفاض نورا جديـدا علـى    والعجب أن القمر طلع يف
املسرح املكشوف يف احلديقة، فكأنه فعل هذا ليتم احلسن واحلب؛ وأخـذ  

السماوي يرقص حول هذا القمر األرضي، فكانت الصلة تامة  شعاع القمر
  وثيقة بني نفس صاحبنا وبني األرض والسماء والقمرين.

حظة يعرب تعبريا جديـدا  ما هذا الوجه هلذه املرأة؟ إنه بني اللحظة والل
بقسماته ومالحمه الفتانة؛ كل البياض اخلاطف يف جنوم السماء جيول يف أدميه 
املشرق، وكل السواد الذي يف عيون املها جيتمع يف عينيه، وكل احلمرة اليت 

  يف الورد هي يف محرة هاتني الشفتني.
إنه جسـم  ما هذا اجلسم املتزن املتموج املفرغ كأنه يتدفق هنا وهنا؟ 

كامل األنوثة، إنه صارخ صارخ، إنه عامل مجال كما تقول الفلسفة حـني  
تصف العامل: فيه "جهة فوق" و"جهة حتت"؛ لو امتدت له يد عاشقه جلعل 

  يف مخس أصابعها مخس حواس ...
ما هذا؟ لقد ختم الرقص بقبلة ألقاها اخلليل علـى شـفيت اخلليلـة،    

متيل بأعالها راجعة برأسـها إىل   وكانت تركت خصرها يف يديه وانفلتت
خلف، نازلة به رويدا رويدا إىل األرض، هاربة بشفتيها من الفم املطـل،  

  وكان هذا الفم يرتل رويدا رويدا؛ ليدرك اهلارب ...
وقبل أن تقع القبلة التفتت لفتة إيل.. مث تلقَّت القبلة، أما هـو، أمـا   

  جمنوننا، أما صاحب القلب املسكني؟ ...
  



 

١٧ 

ا صاحب القلب املسكني فرمقها وهي تلتفت إليه التفـات الظبيـة   أم
بسواد عينيها: جيعل سوادمها اجلميل يف النظرة الواحدة نظـرتني لعاشـق   
اجلمال، تقول إحدامها: أنت، وتقول األخرى: أنا، مث رآها وقد كسـرت  
أجفاا وتفترت يف يدي املمثل العشيق وأفصح منظرها ببالغـة.. بالغـة   

رأة احملبوبة بني ذراعي من حتبه؛ مث اختلجت وصـوبت وجههـا،   جسم امل
  وأهدفت شفتيها. وتلقت القبلة.

وكان به منها ما اهللا عليم به، فانبعث من صدره آهة معولة تئن أنينا، 
غري أا كلمته بعينيها أا تقبله هو؛ فال ريب قد محلـت إليـه إحـدى    

النفس النفس، والقبلة هـي   النسمات شيئًا مجيلًا عن ذلك الفم، ملست به
  هي ولكن وقع خطأ يف طريقة إرساهلا..

وليس حتت اخليال شيء موجود، ولكن اخليال املتسرح بني احلبيـبني  
تكون فيه أشياء كثرية واجبة الوجود؛ إذ هو بطبيعته جمرى أحالم من فكر 
إىل فكر، ومسرح شعور يصدر ويرد بني القلبني يف حياة كاملة اإلحساس 

رة املعاين؛ وذا اخليال يكون مع القلبني املتحابني روح طبيعي كأنه متجاو
قلب ثالث ينقل للواحد عن اآلخر، ويصل السر بالسر، ويزيد يف األشـياء  
وينقص منها، ويدخل يف غري احلقيقي فيجعله أكثر من احلقيقي؛ ومن هنـا  

وكل  مل يكن فرح وال حزن، وال أمل وال يأس، وال سعادة وال شقاء، إال
ذلك مضاعف للمحب الصادق احلب بقدر قلبني؛ والذين يعرفـون قبلـة   

  الشغف واهلوى، يعرفون أن العاشق يقبل بلدة أربع شفاه.
وانسدلت بعد هذه القبلة ستارة املسرح، وغابت اجلميلة املعشوقة غيبة 
التمثيل فقلت لصاحب القلب املسكني: إن روحيكما متزوجتان.. قـال:  

  لبه كأنه دنف سقيم.آه! ومدها من ق



 

١٨ 

  قلت: وماذا بعد آه؟
قال: وماذا كان قبلها؟ إنه احلب: فيه مثل ما يف "عملية جراحية" من 
تنهدات األمل ولذعاته، غري أا مفرقة على األوقات واألسباب، مبعثرة غري 
جمموعة! "آه" هذه هي الكلمة اليت ال تفرغ منها القلوب اإلنسانية، وهـي  

رض املدنف واحلب تقال بلهفة واحدة يف املصيبة الدامهة، وألمل البالغ، وامل
  الشديد؛ الشديد؛ فحينما توشك النفس أن ختتنق تتنفس "بآه"!
  قلت: أما رأيتها مرة وقد أوشكت نفسها أن ختتنق ... ؟

قال: لقد هجت يل داء قدميا؛ إن هلذه احلبيبة ساعات مغروسة يف زمين 
غرس الشجر، فبني احلني واحلني تثمر هذه الساعات مرهـا وحلوهـا يف   

ا يثمر الشجر املختلف؛ ولقد رأيتها ذات مرة يف ساعة مهها! مث نفسي كم
  ضحك وسكت.

قلت: يا عدو نفسه! ماذا رأيت منها؟ وكيف أراك الوجد ما رأيـت  
  منها؟

  قال: أتصدقين؟ قلت: نعم.
قال: رأيت اهلم على وجه هذه اجلميلة كأنه هم مؤنث يعشـقه هـم   

جهها يصنع مـن حزـا   مذكر؛ فله مجال ودالل وفتنة وجاذبية، وكأن و
  حزنني: أحدمها مبعىن اهلم لقلبها، واآلخر مبعىن الثورة لقليب!

قلت: يا عدو نفسه! هذا كالم آخر؛ فهذه امرأة ناعمة بضة مطـوي  
بعضها على بعضها، لفاء من جهة هيفاء من جهة، ثقيلة شـيء وخفيفـة   

ذاك؛ وهـي   شيء، مجعت احلسن واجلسم وفنا بارعا يف هذا وفنا مفردا يف
 مجيلة كل ما تتأمل منها، ساحرة كل ما تتخيل فيها، وهي مزاحة دحداحة



 

١٩ 

وهي تطالعك وتطعمك؛ وأنت امرؤ عاشق ورجـل قـوي الرجولـة؛     ٤
فاجلميلة واملرأة مها لك يف هذا اجلسم الواحد، إن ذهبـت تفصـلهما يف   
خيالك امتزجتا يف دمك؛ ولو أمسكت آلة التصوير نظراتك إليها لبانـت  

يها أطراف اللهب األمحر مما يف نفسك منها؛ ولعمري لو مـرت عربـة   ف
تدرج يف الطريق ونظرت إليها نظرتك هلذه املرأة ذه الغريـزة احملتسـبة   

لظننتك سترى العجلة اخللفية عاشقًا مهتاجا يطارد العجلة األمامية  املكفوفة
  وهي تفر منه فرار العذراء!

صوير إلنسان هو نوع املعرفة هلـذا  فضحك وقال: ال، ال؛ إن نوع الت
اإلنسان، ومن كل حبيب وحبيبة جتتمع مقدمة ونتيجة بينـهما تـالزم يف   
املعىن، واملقدمة عندي أن إبليس هنا يف غري إبليسيته، فال ميكن أن تكـون  
النتيجة وضعه يف إبليسته؛ وما أتصور يف هذه اجلميلة إال الفن الذي أسبغه 

رفيت وخيايل كالتمثال املبدع إبداعه: ال يستطيع أن اجلمال عليها، فهي مع
  يعمل عملًا إال إظهار شكله اجلميل التام حافلًا مبعانيه.

؛ إا وليست هذه املرأة هي األوىل وال الثانية وال الثالثة فيمن أحببت
تكرار وإيضاح وتكملة لشيء ال يكمل أبدا، وهو هذه املعـاين النسـوية   

لشيطان فيها من عشق كل عاشق؛ إن بطن املرأة بلـد،  اجلميلة اليت يزيد ا
  ووجه املرأة يلد!

  قلت: هذا إن كان وجهها كوجه صاحبتك، ولكن ما بال الدميمة؟
  قال: ال، هذا وجه عاقر..

                                                
ھذه كلمة استعملھا بعض المولدین في معنى الظریفة "المدرجة"، ولیس كذلك معناھا  ٤

 في اللغة، ولكن االستعمال صحیح عندنا واللغة ال تأباه.



 

٢٠ 

قلت: ولكن اخلطأ يف فلسفتك هذه أنك تنظر إىل املرأة نظرة عمليـة  
من الفلسفة، وكأن  تريد أن تعمل، مث متنعها أن تعمل، فتأيت فلسفتك بعيدة

  تغذو املعدة اجلائعة برائحة اخلبز فقط.
قال: نعم هذا خطأ، ولكنه اخلطأ الذي خيرج احلقائق اخليالية من هذا 
اجلمال؛ فإذا سخرت من احلقيقة املادية بأسلوب فبهذا األسلوب عينه تثبت 

  احلقيقة نفسها يف شكل آخر قد يكون أمجل من شكلها األول.
نظريت إىل نور القمر على هذه وإىل حسـن هـذه    أتعلم كيف كانت

على القمر؟ إن القمر كان ينسيين بشريتها فأراها متممة له كأنـه ينظـر   
وجهه يف مرآة، فهي خيال وجهه؛ وكانت هي تنسيين مادية القمر فـأراه  

  متمما له كأنه خيال وجهها.
مىت  أتدري ما نظرة احلب؟ إن يف هذا القلب اإلنساين شرارة كهربائية

انقدحت زادت يف العني أحلاظًا كشافة، وزادت يف احلواس أضواء مدركة؛ 
فينفذ العاشق بنظره وحواسه مجيعا يف احلقائق األشياء، فتكون لـه علـى   
الناس زيادة يف الرؤية وزيادة يف اإلدراك يعمل ا عما فيمـا يـراه ومـا    

حالة جديدة يف هذه يدركه؛ وذه الزيادة اجلديدة على النفس تكون للدنيا 
النفس؛ ويأيت السرور جديدا ويأيت احلزن جديدا أيضا؛ فألف قبلة يتناوهلـا  

ألف نوع من اللذة ولو كانت كلـها يف   ألف عاشق من ألف حبيب، هي
صورة واحدة؛ ولو بكى ألف عاشق من هجر ألف معشوق لكان يف كـل  

  دمع نوع من احلزن ليس يف اآلخر!
الراقصة اليت حتبها، أن إبليس هنـا يف غـري    قلت: فنوع تصورك هلذه

  إبليستيه!
  قال: هكذا هي عندي، وذا أسخر من احلقيقة اإلبليسية.
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قلت: أو تسخر احلقيقة اإلبليسية منك، وهو األصح وعليه الفتوى ... 
  ؟

فضحك طويلًا، وقال: سأحدثك بغريبة: أنت تعرف أن هذه الغادة ال 
سود؛ وهي رقيقة البشرة ناصعة اللون، فيكون هلا تظهر أبدا إال يف احلرير األ

من سواد احلرير بياض البياض ومجال اجلمال؛ فلقد كنت أمس بعد العشاء 
يف طريقي إىل هذا املكان ألراها، وكان الليل مظلما يتدجى، وقـد لـبس   
وتلبس وغلب على مصابيح الطريق فحصر أنوارها حىت بني كل مصباحني 

ني احلبيبني مينعهما أن يلتقيا؛ فبينا أقلـب عـيين يف   ظلمة قائمة كالرقيب ب
-النور والغسق وأنا يف مثل احلالة اليت تكون فيها األفكار احملزنة أشد حزنا 

إذ رفع يل من بعيد شبح أسود ميشي مشيته متفترا قصـري اخلطـو يهتـز    
ويتبختر؛ فتبصرته يف هيئته فما شككت أا هي، وفتحت اجلنـة الـيت يف   

وبرزت احلقائق الكثرية تلتمس معانيها من لذة احلب؛ وكان الطريق خيايل 
خاليا، فأحسست به لنا وحدنا كاملسافة احملصورة بني ثغـرين متعاشـقني   
يدنو أحدمها من اآلخر، وأسرعت إسراع القلب إىل الفرصة حني متكـن؛  

  فلما صرت حبيث أتبني ذلك الشبح إذا هو.. إذا هو قسيس..
ما أظرف ما داعبك إبليس هذه املرة! وكأنه يقـول   فقلت: يا عجبا!

  لك: إيه يا صاحب الفضيلة ...
وكان املمثلون يتناوبون املسرح وحنن عنهم يف شـغل؛ إذ مل تكـن   
نوبتها قد جاءت بعد؛ وألقى الشيطان على لساين فقلت لصـاحبنا: مـا   

بينـها  مينعك أن تبعث إليها فالنا يستفتح كالمها مث يدعوها، فليس بينك و
  إال كلمة "تعايل" أو تفضلي؟
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قال: كال، جيب أن تنفصل عين ألراها يف نفسي أشكالًا وأشـكالًا؛  
وجيب أن تبتعد ألملسها ملسات روحية؛ وجيب أن أجهل منها أشياء ألحقق 
فيها علم قليب؛ وجيب أن تدع جسمها وأدع جسمي وهناك نلتقي رجلًـا  

. ذا الفهم أنا أكتب، وذه وامرأة ولكن على فهم جديد وطبيعة جديدة
  الطبيعة أنا أحب!

  ما هو اجلزء الذي يفتنين منها؟ هو هذا الكل جبميع أجزائه.
  وما هو هذا الكل؟ هو الذي يفسر نفسه يف قليب ذا احلب.
  وما هو هذا احلب؟ هو أنا وهي على هذه احلالة من اليأس.
الفـن: ال   نعم أنا بائس، ولكن شعور البؤس هو نوع من الغـىن يف 

يكون هذا الغىن إال من هذا الشعور املؤمل، واحلبيب الذي ال تنالـه هـو   
وحده القادر قدرة اجلمال والسحر؛ جيعلك ال تدري أين خيتبئ منه مجالـه  
فيدعك تبحث عنه بلذة؛ وال تدري أين يسفر مجاله منه فيدعك تراه بلـذة  

  مشبوبة يف قليب! أخرى؛ أنا أنضج هذه احللوى على نار مشبوبة، على نار
قلت: يا صديقي املسكني! هذه مشكلة عرضت ا املصادفة وستحلها 
املصادفة أيضا. وما كان أشد عجيب إذ مل أفرغ من الكلمة حـىت رأينـا   

  "املشكلة" مقبلة علينا.
  أما هو: أما صاحب القلب املسكني ... ؟

  
ممنـا  أما صاحب القلب املسكني فما كاد يرى احلبيبة وهي مقبلة تتي

حىت بغته ذلك، فساوره القلق، واعتراه ما يعتري احملب املهجور إذا فاجـأه  
يف الطريق هاجره؛ أرأيت مرة عاشقًا جفاه احلبيب وامتنع عليـه دهـرا ال   
يراه، وصارمه مدة ال يكلمه، فرتع نومه من ليله، وراحته من اره، ودنياه 
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نا هو ميشي إذ باغته ذلك من يده، وبلغ به ما بلغ من السقم والضىن، مث بي
  احلبيب منحدرا يف الطريق؟

إنك لو أبصرت حينئذ قلب هذا املسكني لرأيته على زلزلة من شـدة  
  اخلفقان، وكأنه يف ضرباته متلعثم يكرر كلمة واحدة: هي هي هي..

ولو نفذت إىل حس هذا البائس لرأيته يشعر مثل شعور احملتضـر أن  
  هذه الدنيا قد نفته منها!

ولو اطلعت على دمه يف عروقه ألبصرته خمذولًا يتراجع كـأن الـدم   
  اآلخر يطرده.

إا حلظة يرى فيها املهجور بعينيه أن كل شهواته يف خيبة، فريد عليه 
احلب مع كل شهوة نوعا من الذل، فيكون بإزاء احلبيب كاملنهزم مائة مرة 

  أمام الذي هزمه مائة مرة.
من البغتة والتخاذل واالضطراب واخلوف  حلظة ال يشعر املسكني فيها

  إال أن روه وثبت إىل رأسه هو هوت فجأة إىل قدميه!
غري أن صاحبنا حنن مل يكن مهجورا من صاحبته، ولكن من عجائب 
احلب أنه يعمل أحيانا عملًا واحدا بالعاطفتني املختلفتني؛ إذ كـان دائمـا   

قريب من ضده، والصدق  على حدد اإلسراف ما دام حبا، فكل شيء فيه
فيه من ناحية مهيأ دائما ألن يقابل بتهمة الكذب من الناحيـة األخـرى،   
واليقني معد له الشك بالطبيعة؛ واحلب نفسه قضاء على العـدل، فإنـه ال   

خيافه عاشقه من أجل  -مع أنه حبيب-خيضع لقانون من القوانني، واحلبيب 
  أنه حبيب!

ء كما يصفر ملباغتة اهلجر، وهذه كانت وقد يصفر العاشق ملباغتة اللقا
حال صاحبنا عندما رآها مقبلة عليه؛ وكان مع ذلك خيشى إملامتـها بـه،   



 

٢٤ 

توقيا على نفسه من ظنون الناس؛ وأكثر ما حيسنه الناس هـو أن يسـيئوا   
الظن؛ وهو رجل ذو شأن ضخم، ومقالة السوء إىل مثله سـريعة إذا رؤي  

هذا أو طالعها به وجهه املتوقر املتزمـت؛  مع مثلها، وكأا هي أملت بكل 
فعدلت عن طريقها إلينا ووقفت على رئيس فرقة املوسيقى، وما بيننا وبينها 
إال خطوات؛ ورأيتها قد هيأت يف عينيها نظرة غاضبتنا ا، مث مل تلبث أن 

  صاحلتنا بأخرى!
وكأا ألقت لرئيس املوسيقى أمرا ليتأهب أهبته لدورها، مث مهت أن 
ترجع، مث عادت إليه فجعلت تكلمه وعيناها إلينا؛ فقال صاحبنا وأعجبـه  

  ذلك من فعلها: إا نبيلة حىت يف سقوطها!
وال أدري ماذا كانت تقول لرئيس املوسيقى، ولكن هذا الرجـل مل  

  يظهر يل وقتئذ إال كأنه تليفون معلق!
، وال كانت عيناها إىل صاحبها ال ترتالن عنه وال تتحوالن إىل غـريه 

تسارقه النظر بل تغلبه عليه مغالبة؛ ورأيته كذلك قد ثبتت عينـاه عليهـا   
فخيل إيل أن هذا الوجود قد احنصر مجاله بني أربعة أعني عاشقة؛ وكانت 
تطارحه ويطارحها كالما خمبوًءا حتت هذه النظرات، وقد نسيا ما حوهلما، 

ظات الروح السـامية:  وشعرا مبا يشعر به كل حبيبني إذا التقيا يف بعضه حل
  أن هذا العامل العظيم ال يعمل إال االثنني فقط: هو وهي..

وكان فمها اجلميل ال يزال يساقط ألفاظه لرئيس املوسيقى، وكأـا  
تسرد له حكاية مروية، أو تعارض حبافظته كالما حتفظه من كالم التمثيـل  

الرجـل   أو الغناء؛ فهي تتحدث وعيناها مفكرتان شاخصتان، فلم ينكـر 
  هيئتها هذه؛ ولكن كيف كانت عيناها؟
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لقد أرادت يف البدء أن جتعل قوة نظراا كالما، حىت حلسبت أن هذه 
  النظرات األوىل تف من بعيد: أنت يا أنت!

مث بدا يف عينيها فتور الظمأ، ظمأ احلب املتكرب املتمرد؛ ألنه حب املرأة 
  بقى ظمأ إىل حني..املعشوقة، وألن له لذتني، إحدامها يف أن ي

مث أرسلت األحلاظ اليت تتوهج أحيانا فوق كالم املرأة اجلميلة يف بعض 
حاالا النفسية، فتضرم يف كالمها شرارة من الروح تظهر الكـالم كأنـه   

  حيرق وحيترق..
مث توجعت النظرات؛ ألا تصلها بالرجل الذي ال يشبه الرجال، فـال  

ل كل الرجل عند هذه املـرأة هـو   يستوهب خضوعها وال يشتريه؛ والرج
الذي ال يشبه الباقني ممن تعرفهم، فإذا أحبها فكأمنا أحبها عذراء خفـرة مل  
متس، وكأنه من ذلك يصلها مباضيها وطهارا وحياا ومـا ال ميكـن أن   

  تتمثله إال يف مثل حبه.
مث ذبلت عيناها اجلميلتان، وما هو ذبول عيين امرأة تنظر إىل حمبها؛ إنه 
هو استسالم فكرها لفكرة، أو عناد معىن فيها ملعىن فيه، أو توكيد خـاطرة  
حتتاج إىل التوكيد؛ ومرة هو كقوهلا: ملاذا؟ وتارة هو كقوهلـا: أفهمـت؟   

  وأحيانا، وأحيانا هو انتهاء مقاومة.
ومتت احلكاية املروية اليت كانت تلقيها للتليفون.. فكرت راجعـة إىل  

راا مرة أخرى كما بدأت: أنت يـا أنـت..   املسرح بعد أن صاحت نظ
فقلت لصاحبنا: وحيك يا عدو نفسه! لو اختار الشيطان عينني سـاحرتني  
ينظر ما إليك نظر الفتنة، ملا اختار إال عينيها، يف وجهها، يف هيئتـها، يف  
موقفها؛ وأراك مع هذا كمنتظر ما ال يوجد وال ميكن أن يوجد؛ وأراهـا  

  ان األليف إذا طمع يف املستحيل.معك يف حبها كاحليو
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  قال: وما هو املستحيل الذي يطمع فيه احليوان األليف؟
قلت: ذلك يطمع يف أن تكون له حقوق على صاحبه فـوق األلفـة   

  واملنفعة.
  قال: لقد أغمضت يف العبارة فبني يل شيئًا من البيان.

ا قلت: هب كلبة تألف صاحبها وحتبه فهي له ذليلة مطواع، مث يبلغ 
احلب أن تطمع يف أن يكون هلا متام الشرف، فال يقول صاحبها عنها: هذه 

  كلبيت، بل يقول: هذه زوجيت..
لقد ضربت علـى رأس املسـمار كمـا     ٥قال: وي منك! وي منك

يقولون هذا هو املستحيل الذي بيين وبينها، هذا هو املثل. يا لفظ احللوى! 
  فهل تضع يف لساين طعمها..؟ يا لفظ احللوى! لو كررتك بلساين ألف مرة

قلت: خفض عليك يا صاحب القلب املسكني، فلست أكثـر مـن   
  عاشق.

قال: بل أنا مع هذه أكثر من عاشق؛ ألن يف العاشق راغبـا ويف أنـا   
راهب، وفيه اجلريء ويف املنكمش، ويغترف الغرفة من الشالل املتحـدر  

يدي، وأطمـع أن   وأغترف أنا الغرفة بيدي، وأبقيها يف فيحسوها فريتوي
در يف يدي كالشالل أنا أكثر من عاشق؛ فإنه يعشـق لينتـهي مـن أمل    

  اجلمال، وأعشق أنا ألستمر يف هذا األمل!
هذه هذه؛ العجيب يا صديقي أن خيال اإلنسان يلتقط صورا كـثرية  
من صور اجلمال جتيء كما يتفق، ولكنه يلتقط صـورة واحـدة بإتقـان    

  ذه هذه.عجيب، هي صورة احلب؛ فه

                                                
  أي عجب، یتعجب من فطنتھ.  ٥
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؟ أمل أقل لك إن إبليس هنا يف غري حقيقته اإلبليسية ومل تفهـم علـي  
فافهم اآلن أننا إن كنا ال نرى املالئكة فإنه ليخيل إلينا أننا نراهـا فـيمن   
حنبهم؛ وما دام سر احلب بيدل الزمن والنفس ويأيت بأشياء مـن خـارج   

  احلياة، فكل حقائق هذا احلب يف غري حقيقتها.
ال أطلب يف غريها امرأة أمجل منها، فهـذا كاملسـتحيل،    هذه هذه؛

ولكين ألتمس فيها هي امرأة أطهر منها، وهذا كاملستحيل أيضا؛ إا أمجل 
  جسم، ولكن وا أسفاه! إا أمجل جسم للمعاين اليت جيب أن أبتعد عنها!

وسكت صاحبنا؛ إذ رفعت ستارة املسرح وظهرت هي مرة أخـرى،  
اية بعدها، متثل العروس ليلة جلوا؛ أال مـا أمرهـا   ظهرت يف زينة ال غ

  سخرية منك أيتها املسكينة! عروس ولكن ملن؟
كانت تربق على املسرح كأا كوكب دري نـوره نـور ومجـال    

  وعواطف شعر.
وأقبلت تتمايل جبسم رخص لني مسترسل األعطاف يتدفق اجلمـال  

  والشباب فيه من أعاله إىل أسفله.
  نا وأبدى جسمها حسنا آخر، فتم احلسن باحلسن.وأظهر وجهها حس

واقفة كالنائمة، فاجلو جو األحالم، وكان احلب حيلم، وكان السرور 
  حيلم!

مهتزة كاملوج يف املوج، هل خلقت روح البحر يف جسمها املترجرج 
  فشيء يعلو وشيء يهبط وشيء يثور ويضطرب؟

مث دقت املوسيقى بأحلاا املتكلمة، ودقت أعضاء هذا اجلسم بأحلاـا  
املتحركة، وأحسسنا كأن روح احلديثة جالسة بيننا تنظر إليها وتتعجـب.  
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تتعجب من قوامها للغصن احلي، ومن بدا للزهر احلي، ومـن عطرهـا   
  للنسيم احلي.

  أما صاحب القلب املسكني..
  

عت كبده مما رأى؛ وجعل ينظر إىل أما صاحب القلب املسكني فتزعز
هذه الفتانة متثل العروس وقد أشرق فيها رونقها وسطعت وملعت، فبدت له 

  مفسرة يف هذه الغالئل غالئل العرس؛ وما غالئل العرس؟
إا تلك الثياب اليت تكسو البستها إىل ساعة فقط.. ثياب أمجل مـا  

اللون املشـرق مـن روح   فيها أا تقدم اجلمال إىل احلب، فأزهى ألواا 
  البستها، وأسطع األنوار عليها، النور املنبعث من فرح قلبني.

تلك الثياب اليت تكون سكبا من خالص احلرير ورفيع اخلز، وحـني  
تلبسها مثل هذه الفاتنة تكاد تنطق أا ليست من احلرير؛ إذ تعلم أن احلرير 

  ما حتتها.
  مث تنهد املسكني وقال: أفهمت؟

  ت ماذا؟قلت: فهم
  قال: هذا هو انتقامها.

قلت: يا عجبا! أتريدها يف ثياب راهبة مكبكبة فيهـا كمـا ألقيـت    
البضاعة يف غرارة، بني سواد هو شعار احلداد على األنوثة اهلالكة، وبياض 

  هو شعار الكفن هلذه األنوثة؟
قال: أنت ال تعرفها؛ إن الرواية اليت متثل فيها بني الروح واجلسم، هي 

 احتاجت إىل هذا الفصل يقوى به املعىن؛ وكل عاشقة فعشـقها هـو   اليت
الرواية اليت متثل فيها، يؤلفها هذا املؤلف الذي امسه احلب، وال تدري هـي  
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ماذا يصنع وماذا يؤلف، غري أنه ال يفتأ يؤلف ويصنع وينفع كما تترتل بـه  
هـي أن   احلال بعد احلال، وكما تعرض به املصادفة بعد املصادفة؛ وعليها

  متثل..
  قلت: فهذا؛ ولكن كيف يكون هذا انتقاما؟

قال: إن األفكار أشياء حقيقية، ولو كشف لك اجلو هـذه السـاعة   
  لرأيته مسطورا عبارات عبارات كأنه مقالة جريدة.

هذا الفصل حوار طويل يف اهلموم واآلالم ورقـة الشـوق والـك    
ما أشهاها وما أحظاهـا!  الصبوة، ولو كتب له عنوان لكان عنوانه هكذا: 
  إن اهلواء بني كل عاشقني متقاتلني يأخذ ويعطي..

قلت: يا عدو نفسه! ما أعجب ما تدقّق! لقد أدركت اآلن أن املـرأة  
تتسلح مبا شاءت، ال من أجل أن تدافع، ولكن لتزيد أسلحتها يف سـالح  

  من حتبه، فتريده قوة على قهرها وإخضاعها..
أفكارها ال جتد ألفاظًا حتدها فهي تظهـر  أما هذه "العروس" فكانت 

كيفما اتفق، مرسلة إرسالًا يف اللفتة واحلركة واهليئة والقومة والقعدة، وهي 
من علمت؛ امرأة تعيش للحقائق، وبني احلقائق، ككل ذي صنعة يف صنعته 
فكانت يف متاديها خطر أي خطر على صاحب القلب املسكني، متثل شـيئًا  

فائه أم هو خاف بظهوره؛ وقد وقع صـاحبنا منـها   ال أدري أهو ظاهر خب
فيما مل يدخل يف حسابه، فكانت اخلبثة املاجنة كأـا تسـكره مبسـكر    

  حقيقي، غري أنه من جسمها ال من زجاجة مخر.
وكانت لذهنه املتخيل كالسحابة املمتلئة بالربق؛ تومض كل حلظـة  

  ة.بأنوار بعد أنوار، وبني الفترة والفترة ترمي الصاعق



 

٣٠ 

وظهرت كأا امرأة خملوقة من دم وهلب؛ فلقد أيقنت حينئذ أن احلب 
إن هو إال الغريزة البهيمية بعينها حماولة أن تكون شيئًا له وجـود فـين إىل   
وجوده الطبيعي، فهو مصيبتان يف واحدة، وكل عمله أن جيعل اللذة ألـذ،  

  ه ال اية..واألمل أشد، والقلة كثرة، والكثرة أكثر، وما هو اية كأن
هذه "العروس" كانت قبل اآلن واقفة على حدود صاحبها، أمـا اآلن  

  فإا تقتحم احلدود وتغزو غزوها ومتتلك ...
يا لسحر احلب من سحر! كل ما يف الطبيعة من مجال تظهره الطبيعة 
لعاشقها يف إحدى صور الفهم، أما احلبيب اجلميل فهو وحده الذي يظهر 

لفهم، وذا يكون الوقت معه أوقاتا خمتلفة متناقضة، لعاشقه يف كل صور ا
  ففي ساعة يكون العقل ويف ساعة يكون اجلنون.

يا لسحر احلب! لقد أرادت هذه املرأة أن تذهب بعقل صاحبها، وأن 
تنقله إىل وحشية اإلنسان األول الكامن فيه، وأن تقذف به إىل بعيد بعيـد  

ح الصيد للصـائد حيمـل يف   وراء فضائله وعصمته؛ فسنحت له كما يسن
جسمه حلمه الشهي.. وتركت شعوره جائعا إىل حماسـنها مبثـل جـوع    
املعدة.. وبرزت له صرحية كما هي، وملا هي؛ ومن حيث إا هـي هـي؛   

  وكل ذلك حني ألبست جسمها ثياب احلقيقة املؤنثة.
آه من "هي" إذا امتألت اهلاء والياء من قلب رجل حيـب! وآه مـن   

  رجت هذه الكلمة من لغة الناس إىل لغة رجل واحد!"هي" إذا خ
باعتبار الضمري للتأنيث فقـط،   إن يف كل امرأة.. امرأة يقال هلا "هي"

كما يعترب يف الدابة واحلشرة واإلدارة وحنوها من هذه املؤنثات اليت يرجـع  
عليها هذا الضمري؛ ولكن "هي" املفردة يف الكون كله ال توجد يف النسـاء  

  يوجد هلا "هو".. إال حني



 

٣١ 

أنا أنا الذي يقص للقراء هذه القصة، قد كابدت من شـدة احلـب   
وإفراط الوجد ما يفعم قلبني مسكينني ال قلبا واحدا؛ وكانت يل "هي" من 
إهليات عانيت فيها احلب واألمل دهرا طويلًا؛ وقد ذهبت يب يف هواها كـل  

ءة؛ ولقد علمت أن الشيء مذهب إال مذهبا حيل حراما، أو مذهبا خيل مبرو
  السامي يف احلب هو أال خيرج من العاشق حمرم.

فالشأن كل الشأن أن يستطيع الرجل الفصل بني احلب من أجل مجال 
األنثى يظهر عليها، وبني احلب من أجل األنثى تظهر يف مجاهلـا؛ فهـو يف   

ـ  ري األوىل يشهد اإلهلية يف إبداعها السامي اجلميل، ويف األخرى ال يرى غ
  البشرية حيوانيتها املتجملة..

وقد أدركت من فلسفة احلب أن احلقيقة الكربى هلذا اجلمـال األزيل  
قد جعلت حنني العشق يف قلب اإلنسان هو أول أمثلتها -الذي ميأل العامل 

العملية يف تعليمه احلنني إليها إن شاء أن يتعلم، فكما حيب إنسان بـروح  
عبادة؛ وهذا هو الذي يسميه الفالسـفة:  الشهوة حيب إنسان آخر بروح ال

"تلطيف السر"، أي جعله مستعدا للتوجه إىل النور واحلق واخلـري، وقـد   
  عدوا فيما يعني عليه، الفكر الدقيق والعشق العنيف.

وكذلك تبينت مما علمين احلب أن طرد آدم وحواء مـن الفـردوس،   
ثالن الروايـة..  كان معناه ثقل معاين الفردوس وعرضها لكل آدم وحواء مي

، وهبط بعد ذلك مـن أخيلـة   ٦ فإذا "قطفا الثمرة" طردا من معاين اجلنة
  السماء إىل حقائق األرض.

نعم هو احلب شيء واحد يف كل عاشق لكل مجيل، غري أن الفرق بني 
أهله يكون يف مجاله العمل أو قبح العمل؛ وهذه النفوس مصانع خمتلفة هلذه 

                                                
 طرد من الجنة.أي طرًدا كال ٦



 

٣٢ 

عضها يكون قوة ويف بعضها يكون ضـعفًا؛ ويف  املادة الواحدة؛ فاحلب يف ب
نفس يكون اهلوى حيوانيا يراكم الظلم على الظلمة يف احلياة، ويف أخـرى  

  يكون روحانيا يكشف الظالم عن احلياة.
واملعجزة يف هذا اإلنسان الضعيف أنه مع طبيعة كل شـيء طبيعيـة   

ر على أن يأخذ اإلحساس به، فهو مستطيع أن جيد لذة نفسه يف األمل، قاد
هبة من معاين احلرمان؛ وذه الطبيعة يسمو من يسمو، وهي علـى أمتهـا   
وأقواها يف عظماء النفوس، حىت لكأن اِألياء تأيت هؤالء الظلمة سائلة: ماذا 

  يريدون منها؟
فمن أراد أن يسمو باحلب فليضعه يف نفسه بني شيئني: اخللق الرفيع، 

  . واحلكمة الناضجة؛ فإن مل يستطع فال أقلّ من شيئني: احلالل، واحلرام
أنا أنا الذي يقص للقراء هذه القصة، أعرف هذا كله، وـذا كلـه   
فهمت قول صاحب القلب املسكني: إن ظهور صاحبته يف فصل العـروس  

مها، حاصرت عيناها عينه، وزحفت معانيها على معانيه، وقاتلـت  هو انتقا
قتال جسم املرأة احملبوبة يف معركة حبها، وبكلمة واحدة: كأمنا ليست هذه 

  الثياب لتظهر له بال ثياب..
وأردت أن أعيبها مبا صنعت نفسها له، وأن أعيبه هو بدخوله فيما ال 

ت إال كالذي يعيب الورد يشبهه، وقلت يف غري طائل وال جدوى، فما كن
  بقوله: يا عطر الشذى، ويا أمحر اخلدين!

وقد أمسك عن جوايب، وكانت حماسنها جتعل كلمايت شوهاء، وكان 
وضوحها جيعل معاينَّ غامضة، وكانت حالوا جتعل أقوايل مرة، وكانـت  
ثياب العروس وهي تزف تريه ألفاظي يف ثياب العجوز املطلقـة؛ وكلمـا   

  سه أوقعت هي الصلح بينه وبني نفسه.غاضبته مع نف



 

٣٣ 

والعجيب العجيب يف هذا احلب أن فتح العينني على اجلميل احملبـوب  
هو نوع من تغميضهما للنوم ورؤيا األحالم؛ ليس إال هذا، وال يكون أبدا 
إال هذا؛ فمهما أعطت من جدل فإقناعك احملب املستهام كإقناعك النـائم  

قله ال من عقلك، وبينك وبينه نسـيانه  املستثقل؛ وكيف وله ألفاظ من ع
إياك، وقد تركك على ظاهر الدنيا وغاص هو يف دنيا باطنه ال ميلك فيهـا  

  أخذًا وال ردا إال ما تعطي وما متنع.
  مث.... مث غابت "العروس" بعد أن نظرت له وضحكت.

ضحكت حبزن.. حزن الذي يسخر من حقيقة؛ ألنه يتأمل من حقيقـة  
ها اجلميل املنكسر فلسفة تامة مصورة للخـري الـذي   غريها؛ وكان منظر

اعتدى عليه الشر فأحاله، واإلرادة اليت أكرهها القدر فأخضعها، والعفـة  
املسكينة اليت أذلتها ضرورة احلياة، والفضيلة املغلوبة اليت حيل بينها وبني أن 

  تكون فضيلة!
الضـحك؛  ويا ما كان أمجلها ناظرة مبعاين البكاء ضاحكة بغري معاين 

  تتنهد مالمح وجهها وفمها يبتسم!
كان منظرها ناطقًا بأن قلبها احلزين يسأل سؤالًا أبداه على وجههـا  

  بلطف ورقة؛ كان يسأل إنسانا: أال حتل هذه العقدة؟ ...
  وانقضى التمثيل وتناهض الناس.
  أما صاحب القلب املسكني؟..

  
اهلمـوم  أما صاحب القلب املسكني فقام؛ ليخـرج وقـد تفارطتـه    

وتسابقت إليه فانكسر وتفتر؛ وكأمنا هو قد فارق صاحبته باكيا وباكية من 
  حيث ال يرى بكاءه غريها وال يرى بكاءها غريه!



 

٣٤ 

ورأيته ينظر إىل ما حوله كأمنا تغشى الدنيا لون نفسـه احلزينـة؛ إذ   
كانت نفسه ألقت ظلها على كل شيء يراه؛ وجعل يدلف وال ميشي كأنه 

  مله على قلبه.مثقل حبمل حي
إنه ليس أخف وزنا من الدمع، ولكن النفوس املتأملة ال حتمـل أثقـل   
منه، حىت لينثر على النفس أحيانا وكأنه وكأا بناء قائم يتهدم على جسم؛ 
وبعض التنهدات على رقتها وخفتها، قد تشعر ا النفس يف بعـض مههـا   

تقلقل، فهـو يتفلـق   كأا جبل من األحزان أخذته الرجفة فمادت به، ف
  ويتهاوى عليها.

آه حني يتغري القلب فيتغري كل شيء يف رأي العني! لقد كان صاحبنا 
منذ قليل وكأن كل سرور يف الدنيا يقول له: أنا لك! فعاد اآلن وما يقول 

  له: "أنا لك" إال اهلم؛ والتقى هو والظالم والعامل الصامت!
ه على قلبه؛ ومىت وقـع  جعل يدلف وال ميشي كأنه مثقل حبمل حيمل

الطائر من اجلو مكسور اجلناح، انقلبت النواميس كلها معطلة فيه، وظهـر  
اجلو نفسه مكسورا يف عني الطائر املسكني؛ وتنفصل روحه عن السـماء  
وأنوارها، حىت لو غمره النور وهو ملقى يف التراب ألحسه على التـراب  

  وحده ال على جسمه..
مما كان فيه؛ وذه االنتباهة املؤملة أدرك مـا   مث خرجنا، فانتبه صاحبنا

كان فيه على وجه آخر، فتعذب به عذابني: أما واحد فألنه كان ومل يـدم  
وأما اآلخر فألنه زال ومل يعد؛ والسرور يف احلب شيء غري السرور الـذي  
يعرفه الناس؛ إذ هو يف األول روح تتضاعف به الروح، فكل مـا سـرك   

ولكن ما ينتهي من سرور العاشق املستهام يشعره  هى؛وانتهى شعرت أنه انت



 

٣٥ 

أنه مات، فله يف نفسه حزن املوت وهم الثكل، وله يف نفسه هـم الثكـل   
  وحزن املوت!

وينظر صاحب القلب املسكني فإذا األنوار قد انطفأت يف احلديقـة،  
  وإذا القمر أيضا كأمنا كان فيه مسرح وأخذوا يطفئون أنواره.

 مثل حزن وجه العاشق املبتعد عـن حبيبتـه إىل   كان وجه القمر يف
أطراف الدنيا، فكان أبيض أصفر مكمدا، تتخايل فيه معاين الدموع الـيت  

  ميسكها التجلد أن تتساقط.
كان يف وجه القمر ويف وجه صاحبنا معا مظهر تأثري القدر املفـاجئ  

  بالنكبة.
فارغة كفراغ  وبدت لنا احلياة حتت الظلمة مقفرة خاوية على أطالهلا،

نصف الليل من كل ما كان مشرقًا يف نصف النهار؛ يا لك من ساحر أيها 
  احلب؛ إذ جتعل يف ليل العاشق واره ظالما وضوًءا ليسا يف األيام والليايل!

أما احلديقة فلبسها معىن الفراق، وما أسرع ما ظهرت كأمنا يبسـت  
فهي ساكنة، وحتولـت  كلها لتوها وساعتها، وأنكرها النسيم فهرب منها 

روحها خشبية جافة، فال نضرة فيها على النفس؛ وبـدت أشـجارها يف   
الظالم، قائمة يف سوادها كالنائحات يلطمن ويولولن، وتنكر فيها مشـهد  

  الطبيعة كما يقع دائما حني تنبت الصلة بني املكان ونفس الكائن.
  ماذا حدث؟

ة الفهـم، وكـان   ال شيء إال ما حدث يف النفس، فقد تغريت طريق
للحديقة معىن من نفسه فسلب املعىن، وكان هلا فيض من قلبه فاحنبس عنها 
الفيض؛ وذا وهذا بدت يف السلب والعدم والتنكر، فلم يبـق إبـداع يف   

  شيء مبدع، وال مجال يف منظر مجيل.
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أكذا يفعل احلب حني يضع يف النفس العاشقة معىن ضئيلًا من معـاين  
  ق؟الفناء كهذا الفرا

أكذا يترك الروح إذا فقدت شيئًا حمبوبا، تتوهم كأا ماتت مبقـدار  
  هذا الشيء؟

  مسكني أنت أيها القلب العاشق! مسكني أنت!
 ومضينا فملنا إىل ندي جنلس فيه، وأردت معابثة صاحبنا املتأمل باحلب
واملتأمل بأنه متأمل، فقلت له: ما أراك إال كأنك تزوجتها وطلقتها فتبعتـها  

  سك!نف
قال: آه! من أنا اآلن؟ وما بال ذلك اخليال الذي نسق يل الـدنيا يف  
أمجل أشكاهلا قد عاد فبعثرها؟ أتدري أن العامل كان يف مث أخذ مين فأنـا  

  اآلن فضاء فضاء.
  قلت: أعرف أن كل حبيب هو العامل الشخصي حملبه.

قال: ولذلك يعيش احملب املهجور، أو املفارق، أو املنتظر، وكأنـه يف  
  أيام خلت، وتراه كأمنا جييء إىل الدنيا كل يوم ويرجع.

قلت: إن من بعض ما يكون به اجلمال مجالًا أنه ظامل قاهر عنيـف،  
كامللك يستبد ليتحقق من نفاذ أخره، وكأن اجلميل ال يتم مجالـه إال إذا  

  ري مجيل يف املعاملة!كان أحيانا غ
قال: ولكن األمر مع هذه احلبيبة باخلالف؛ فهي تطلـبين وأتنكبـها،   
وهي مقبلة لكنها مقبلة على امتناعي؛ وكأا طالب يعدو وراء مطلـوب  

  يفر، فال هذا يقف وال ذلك يدرك.
قلت: فإن هذه هي املشكلة، ومىت كانت احلبيبة مثلها، وكان احملـب  

  دة بينهما معقودة من تلقاء نفسها فال حل هلا.مثلك، فقد جاءت العق



 

٣٧ 

قال: كذلك هو، فهل تعرف يف البؤس واهلم كئوس العاشق الذي ال 
يتدبر كيف يأخذ حبيبته، ولكن كيف يتركها؟ ما هي املسافة بيين وبينها؟ 
خطوة، خطوتان؟ كال، كال؛ بل فضائل وفضائل متأل الـدنيا كلـها، إن   

م متراخية ممتدة ذاهبة إىل غري اية؛ وإذا كـان  مسافة ما بني احلالل واحلرا
احلب الفاسد ال يقبل من احلبيب إال "نعم" بال شرط وال قيد؛ ألنه فاسد، 
فاحلب الطاهر يقبل "ال" ألنه طاهر! مث هو ال يرضى "نعـم" إال بشـرطها   

  وقيدها من األدب والشريعة وكرامة اإلنسانية يف املرأة والرجل.
باإلمث والرذيلة، فقد أثبت أنه حب؛ وشرفه حينئـذ   وإذا مل ينته احلب

  هو سر قوته وعنصر دوامه.
أتعرف أن بعض عشاق العرب متىن لو كان مجلًا وكانت حبيبته ناقة.. 
إنه ذا يود أال يكون بينهما العقل والقانون وهذا احلرمان الذي يسـمي  

اء نفسـه يف  الشرف، وأال يكون بينهما إال قيد غريزا الذي ينحل من تلق
حلظة ما، وأن يترك لقوته وتترك هي لضعفها؛ والقوة والضعف يف قـانون  

  الطبيعة مها ملك ومتليك واغتصاب وتسليم.
قلت: وهذا ما يفعله كل عاشق ملثل هذه الراقصة إذا مل يكن فيـه إال  
احليوان؛ فإن بينهما قوة وضعفًا من نوع آخر، فمعه الثمن وا احلاجـة،  

  الضرورة ملك ومتليك. ومها يف قانون
قال: وهذا مما يقطع يف قليب؛ فلو أن لألمة دينا وشرفًا ملا بقي موضـع  
الزوجة فارغًا من رجل، وإن هذه وأمثاهلا إمنا يرتلن يف تلك املواضع اخلالية 

  أول ما يرتلن، فكل بغي هي يف املعىن دين متروك وشرف مبتذل يف األمة.
ا وما هذا االحتراق فيها، وأنـت  قلت: فحدثين عنك ما هذا الوجد 

قد كنت بني يديها خياليا حمضا كأمنا مجعتها يف حواسك فأخذا وتركتها 



 

٣٨ 

يف وقت معا، وحواسك هذه ال تزال كما هي، بل هي قد زادت حـدة،  
  فكما صنعت لك من قرب تصنع لك من بعد؟

نك قال: أنا يف حمضرها أحبها كما رأيت بالقدر الذي تقول هي فيه إ
ال حتبين، إذ كان بيننا آخر امسه اخللق؛ ولكن يفي غياا أفقد هذا امليـزان  
الذي يزن املقدار وحيدده، وإذا كنت مل تعلم كيف يصنع العاشق يف غيبـة  
املعشوق، فاعلم أن كربياءه حينئذ ال ترى بإزائها ما تقاومه، فتتخلى عنـه  

وتدعه؛ وشخصيته ال جتد وختذله؛ وفضيلته ال جتد ما تستعلن فيه، فتتوارى 
ما تربز له، فتختفي ومله؛ فما يكون من كل ذلك إال أن يظهر املسكني 
وحده بكل ما فيه من الوهن والنقص وحدة الشوق؛ وهنا ينتقم احلب ممـا  
زورت عليه الكربياء والفضيلة والشخصية، فيضرب حبقائقه ضربات مؤملة 

حضـوره مسـتخفيا لرؤيـة     ال تقوم ال القوة، وجيعل غياب احلبيب كأنه
احلقيقة اليت كتمت عنه؛ وكم من عاشقة متكربة على مـن ـواه تصـد    
وتباعده، وهي يف خلوا ساجدة على أقدام خياله مترغ وجهها هنا وهنـا  

  على هذه القدم وعلى هذه القدم!
ال إنه ال بد يف احلب من متثيل رواية االمتناع أو الصد أو التـهاون أو  

من مثلها؛ ولكن ثياب املسرح هي دائما ثياب استعارة ما دام أي الروايات 
  البسها يف دوره من القصة.

مث وضع املسكني يده على قلبه وقال: آه! إن هذا القلـب يغاضـب   
  احلياة كلها مىت أراد أن يشعر صاحبه أنه غضبان.

من من الناس ال يعرف أحزانه؟ ولكن من منهم الذي يعرف أسـرار  
تها؟ أما إنه لو كشف السر األفراح واألحزان عملًا يف النفس وحكم أحزانه

من أعمال تنازع البقاء؛ فهذا الناموس يعمل يف إجياد األصلح واألقوى، مث 



 

٣٩ 

يعمل كذلك إلجياد األفضل واألرق، ومن مث كانت آالم احلب قوية حـىت  
  لكأا يف الرجل واملرأة يئ أحد القلبني؛ ليستحق القلب اآلخر.

هذا اللواعج! إا ما تكاد تضطرم حىت ترجع الـنفس وكأـا    آه من
موقد يشتعل باجلمر، وبذلك يصهر املعدن اإلنساين ويصنع صنعة جديدة؛ 
وإىل أن ينصهر ويتصفى ويصنع، ماذا يكون لإلنسان يف كل شـيء مـن   

  حبيبه؟
  يكون له يف كل شيء روحه النازي.

يج يف نفسك احلنني ! هكذا فليكن احلب؛ إا حني ٧ قلت: بخ بخ
إليها تعطيك ما هو أمجل من مجاهلا وما هو أبدع من جسمها؛ إذ تعطيـك  

  أقوى الشعر وأحسن احلكمة.
قال: وأقوى األمل وأشد اللوعة! يا عجبا! كأن احلياة ال تقدم يف عشق 
احملبوب إال عشقها هي؛ فإذا وقعت اجلفوة، أو حم البني، أو اعترى اليأس 

  ه فكل ذلك شبه املوت.قدم املوت نفس-
إن احلزن الذي جييء من قبل العدو جييء معه بقوة حتمله وتتجلد لـه  
وتكابر فيه؛ ولكن أين ذلك يف حزن مبعثه احلبيب؟ ومن أيـن القـوة إذا   

  ضعف القلب؟
قلت: ال يصنع اهللا بك إال خريا؛ فإذا كان غد وانسلخ النهار من الليل 

ولعل األمر يصدر مصـدرا آخـر، قـال:    جئنا إليها فرأيناها يف املسرح، 
  أرجو..

                                                
 كلمة اإلعجاب تقال عند الرضى والمدح، ومثلھا "زه" وھذه فارسیة. ٧



 

٤٠ 

ومل يكد ينطق ذه الرجية حىت مر بنا سبعة رجـال يقهقهـون، مث   
تالقينا وجئنا؛ ويا ويلتنا على املسكني حني علم أا رحلت؛ لقد أدرك أن 

  الشيطان كان يضحك بسبعة أفواه.. من قوله: أرجو..
  وملاذا رحلت؟ ملاذا؟

  وأما هو..؟
  

لقلب املسكني فما علم أا قد رحلت عن ليلته حـىت  وأما صاحب ا
أظلم الظالم عليه، كأا إذا كانت حاضرة أضاء شيء ال يرى، فإذا غابت 
انطفأ هذا الضوء؛ ورأيته وامجا كاسف البال يتنازعه يف نفسه ما ال أدري، 

  كأن غياا وقع يف نفسه إنذار حرب.
لتاعون ا ويرمتضون منها ملاذا كان الشعراء ينوحون على األطالل وي

وهي أحجار وآثار وبقايا؟ وما الذي يتلقاهم به املكان بعد رحيل األحبة؟ 
يتلقاهم بالفراغ القليب الذي ال ميلؤه من الوجود كله إال وجـود شـخص   
واحد؛ وعند هذا الفراغ تقف الدنيا مليا كأا انتهت إىل اية يف الـنفس  

لة بني معاين احلياة وبني شعور احلي؛ ويكـون  العاشقة، فتبطل حينئذ املباد
العاشق موجودا يف موضعه وال جتده املعاين اليت متر به، فترجع منه كاحلقائق 

  تلم بالفراغ من وعي سكران.
يا أثر احلبيب حني يفارق احلبيب! ما الذي جيعل فيك تلك القـدرة  

أم  الساحرة؟ أهو فصلك بني زمن وزمن، أم مجعك املاضـي يف حلظـة؛  
حتويلك احلياة إىل فكرة، أم تكبريك احلقيقـة إىل إضـعاف حقيقتـها، أم    
تصويرك روحية الدنيا يف املثال الذي حتسه الروح، أم إشـعارك الـنفس   
كاملوت أن احلياة مبنية على االنقالب، أم قدرتك على زيادة حالة جديدة 



 

٤١ 

ألن للهم واحلزن، أم رجوعك باللذة ترى وال متكن، أم أنت كل ذلـك؛  
  القلب يفرغ ساعة من الدنيا وميتلئ بك وحدك؟

يا أثر احلبيب حني يفارق احلبيب! ما هذه القوة السحرية فيك جتتذب 
ا الصدر ليضمك، وتستهوي ا الفم ليقبلك، وتستدعي الدمع لينفر لك، 
وتاج احلنني لينبعث فيك؟ أكل ذلك ألنك أثر احلبيب، أم ألن القلـب  

  يا وال جيد ما خيفق عليه سواك؟يفرغ ساعة من الدن
ووقف صاحبنا املسكني حمزونا كأن شيئًا يصله بكل مهـوم العـامل؛   

هي طبيعة األمل الذي يفاجئ اإلنسان من مكمـن لذتـه وموضـع     وتلك
سروره، فيسلبه نوعا من احلياة بطريقة سلب احلياة نفسها، ويأخذ من قلبه 

ا؛ ألن فيه املضض، وكآبـة؛ ألن  شيئًا مات فيدفنه يف قرب املاضي، يكون أملً
فيه اخليبة، وذهولًا؛ ألن فيه احلسرة؛ وتتم هذه الثالثـة اهلمـوم بالضـيق    
الشديد يف النفس؛ الجتماع ثالثتها على النفس؛ فإذا املسكني مبغوت كأن 

  اآلالم أطبقت عليه من اجلهات األربع، فقلبه منها صدوع صدوع..
وجعلت أعذل صاحبنا فال يعتذل، وكلما حاولت أن أثبت له وجود 
الصرب كنت كأمنا أثبت له أنه غري موجود؛ مث تنفس وهو يكاد ينشق غيظًا 

  وقال: ملاذا رحلت؟ ملاذا؟
قلت: أنت أذللت مجاهلا ذا األسلوب الذي ترى أنك تعز مجاهلا به، 

لبك وقلبها؛ كانت ظريفة وقد اشتددت عليها وعلى نفسك، وتعنت على ق
املذهب يف عشقها وكنت خشنا يف حبك، وسوغتك حقا فرددته عليهـا،  
والكت وانقبضت أنت، ورفعت قدرك عن نفسها حتببا وتوددا فخفضت 
قدرها عن نفسك من اطراح وجفاء، واسـتفرغت وسـعها يف رضـاك    



 

٤٢ 

فلم تكن  فتغاضبت، ونضت عن حماسنها شيئًا شيئًا تسأل بكل شيء سؤالًا
  أنت من جواا يف شيء..

ومن طبع املرأة أا إذا أحبت امتنعت أن تكون البادئة، فالتوت علـى  
صاحبها وهي عاشقة، وجاحدت وهي مقرة؛ إذ تريد يف أن تتحقـق أـا   
حمبوبة، ويف الثانية أن يقدم هلا الربهان على أا تستحق املهامجة، ويف الثالثة 

قوة قوية فتمتحن هذه القوة، ومع هـذه الـثالث   هي تريد أال تأخذها إال 
تأىب طبيعة السرور فيها واالستمتاع ا إال أن يكون هلذا السـرور وهـذا   

  االمتناع شأن وقيمة، فتذيق صاحبها املر قبل احللو؛ ليكرب هذا ذا.
غري أا إذا غلبها الوجد وأكرهها احلب على أن تبتدئ صـاحبها، مث  

ب منه، أو مل يأت األمر فيما بينها وبينه علـى مـا   ابتدأت ومل جتد اجلوا
حتب، فإن االبتداء حينئذ يكون هو النهاية، وينقلب احلب عدو احلب؛ وأنا 
أعرف امرأة وضعتها كربياؤها يف مثل هذه احلالة وقالت لصاحبها: سأتأمل 

أا تأملت حىت جنت، ولكـن  -ولكن لن أغلب، فكان الذي وقع واأسفاه 
  ..مل تغلب

  قال: فما بال هذه؟ أما تراها تبتدئ كل يوم رجلًا؟
قلت: إا تبتدئ متكسبة ال عاشقة، فإذا أحبـت احلـب الصـحيح    
أرادت قيمتها فيما هو قيمتها؛ وأنا أحسبها حتب فيك هذا العنف وهـذه  
القسوة وهذه الروحية اجلبارة؛ فإا لذات جديدة للمرأة اليت ال جتد مـن  

مرأة شيء ال جيد متامه إال يف عنف الرجل، غـري  خيضعها؛ ويف طبيعة كل ا
  أنه العنف الذي أوله رقة وآخره رقة؟

أما واهللا إن عجائب احلب أكثر من أن تكون عجيبة؛ والشيء الغريب 
يسمى غريبا فيكفي ذلك بيانا يف تعريفه، غري أنه إذا وقع يف احلب مسـي  



 

٤٣ 

غريب فال يبلـغ فيـه   غريبا فال تكفيه التسمية، فيوصف مع التسمية بأنه 
الوصف، فيقع التعجب مع الوصف والتسمية من أنه شيء غريب، مث تبقى 
وراء ذلك مرتلة لإلغراق يف التعجب بني العاشق وبني نسـفه؛ وهكـذا   

  يشعرون.
فكل أسرار احلب من أسرار الروح ومن عامل الغيب؛ وكـأن النبـوة   

س العظيمـة يف  نبوتان: كبرية وصغرية، وعامة وخاصة. فإحـدامها بـالنف  
األنبياء، واألخرى بالقلب الرقيق يف العشاق؛ ويف هذه من هـذه شـبه؛   
لوجود العظمة الروحية يف كلتيهما غالبة على املادة، جمردة من إنسان الطني 
من النور، حمركة هذه الطبيعة اآلدمية حركة جديدة يف السـمو، ذاهبـة   

اضعة مبدأ التجديد يف كل باملعرفة اإلنسانية إىل ما هو األحسن واألمجل، و
  شيء مير بالنفس، منبعثة باألفراح من مصدرها العلوي السماوي.

بيد أن يف العشق أنبياء كذبة؛ فإذا تسفل احلب يف جالل، واستعلنت 
البهيمية يف عظمة، وجترد من إنسان الطني إنسان احلجر، وحتركت الطبيعة 

إلنسانية إىل مـا هـو   اآلدمية حركة جديدة يف السقوط، وذهبت املعرفة ا
األقبح. واألسوأ، وجتدد لكل شيء يف النفس معىن فاسد، وانبعثت األفراح 

  إذا وقع كل هذا من احلب فما عساه يكون؟ -من مصدرها السفلى
ال يكون إال أن الشيطان يقلد النبوة الصغرية يف بعض العشاق، كمـا  

  يقلد النبوة الكبرية يف بعض الدجالني.
لقلب املسكني وقد تكلم عن احلب وحنن جالسان هكذا قال صاحب ا

يف احلديقة، وكنا دخلناها ليجدد عهدا مبجلسه فلعله يسكن بعض ما بـه؛  



 

٤٤ 

الفتانة اليت أحلته هـذا احملـل    ٨ كالمنا يف وصف تلك العبهرة واستفاض
وبلغت به ما بلغت وكان يف رقة ال رقة بعدها، ويف حب ال ايـة وراءه  

  رى احلديث عنها كأنه إحضارها بصورة ما!حملب؛ وخيل إىل أنه ي
وأنفع ما يف حديث العاشق عن حبه وأمله أن الكالم خيرجه من حالـة  
الفكر، ويؤنس قلبه باأللفاظ، وخيفف من حركة نفسه حبركـة لسـانه،   
ويوجه حواسه إىل الظاهر املتحرك؛ فتسلبه ألفاظه أكثر معانيـه الومهيـة،   

للغة ال يف النفس؛ ويف كل ذلك حيلة على وتأتيه باحلقائق على قدرها يف ا
النسيان، وتعلل إىل ساعة؛ وهو تدبري من الرمحة بالعاشقني يف هذا الـبالء  

  الذي يسمى الفراق أو اهلجر.
وكان من أعجب ما عجبت له أن صديقًا مر بنا فدعاه صاحبنا وقال 

وال أنـا   وهو يومئ إيل: أنا وفالن هذا خمتلفان منذ اليوم؛ ال هو يقيم عذرا
  أقيم حجة، وأحسب أن عندك رأيا فاقض بيننا ...

  ويسأله الصديق: ما القضية؟ فيقول وهو يشري إيل:
إن هذا قد خترق قلبه من احلب فال يدري من أين جييء لقلبه برقعة.. 
وإنه يعشق فالنة الراقصة اليت كانت يف هذا املسرح، ويزعم يل.. أا أمجل 

ه الشمس، وأنه ليس بني وجهها وبني القمـر  وأفنت وأحلى من طلعت علي
وجه امرأة أخرى يف كل ما يضيء القمر عليه، وأن عينيها مما ال ينسى أبدا 
أبدا أبدا ... ألن أحلاظها تذوب يف الدم وجتري فيه، وأن الشيطان لو أراد 
مناجزة العفة والزهد يف حرب حامسة بينه وبني أزهد العباد لترك كل حيله 

  ه وقدم جسمها وفنها..وأساليب

                                                
ھي التي جمعت الحسن والجسم واالمتالء وجمال الخلقة من كل ناحیة، كھذه التي نحن  ٨

 في وصفھا منذ شھرین....



 

٤٥ 

  فيقول له املسؤول: وما رأيك أنت؟
فيجيبه: لو كان عنها صاحيا لقد صحا. إن املشكلة يف احلب أن كل 
عاشق له قلبه الذي هو قلبه، وحسبها أن مثل هذا هو يصفها؛ وما يـدرينا  
من تصاريف القدر ذه املسكينة ما عليها مما هلا، فلعلها اجلمال حكم عليه 

  ذب بقبح الناس، ولعلها السرور قضي عليه أن يسجن يف أحزان!أن يع
وقلت له: يا صديقي املسكني! أوكل هذا هلا يف قلبك؟ فمـا هـذا   

  القلب الذي حتمله وتتعذب به؟
قلب طفل، وما حبه إال التماسه احلنان الثـاين مـن    -واهللا-قال: إنه 

احلبيبة، بعد ذلك احلنان األول من األم؛ وكل كالمي يف احلب إمنـا هـو   
  إمالء هذا القلب على فكره كأنه خيلق به خلق تفكريه.

آه يا صديقي! من السخرية ذه الدنيا وما فيها أن القلب ال يسـتمر  
لطفولة إال يف اثنني: من كان فيلسوفًا عظيما، ومن كـان  طفلًا بعد زمن ا

  مغفلًا عظيما!
وافترقنا؛ مث أردت أن أتعرف خربه فلقيته مـن الغـد، وكـان يل يف    
أحالمي تلك الليلة شأن عجيب، وكان له شأن أعجب؛ أما أنا فال يعـين  

  القراء شأين وقصيت.
  وأما هو؟ ...

  
من لطائف إهلامه وفنه، قـال:  وأما هو فحدثين ذا احلديث العجيب 

انصرفت إىل داري وقد عز علي أن يكون هذا منها وأن يكون هذا مـين،  
وهي إن غابت أو حضرت فإا يل كالشمس للدنيا: ال تظلـم الـدنيا يف   
ناحية إال من أا تضيء يف ناحية؛ فظلمتها من عمل نورها؛ وكانت ليليت 



 

٤٦ 

ب يدق يف جنيب كأنه آلة يف ساعة فارغة من النوم فبت أمتلمل، وجعل القل
ال قلب إنسان؛ وكان يف الدنيا من حويل صمت كصمت الذي سـكت  
بعد خطبة طويلة، ويف أنا صمت آخر كصمت الذي سكت بعد سؤال ال 
جواب عليه؛ وكان اهلواء راكدا كالسكران الذي انطرح من ثقله السـكر  

نق؛ ألن معـىن  بعد أن هذى طويلًا وعربد؛ والوجود كله يبـدو كـاملخت  
االختناق يف قليب وأفكاري؛ ونظرت نظرة يف النجوم فإذا هي تتغور جنمـا  
بعد جنم، كأن معىن الرحيل انتشر يف األرض والسماء إذ رحلت احلبيبـة؛  

  وكأن كل وجه مضيء يقول يل كلمة: ال تنتظر!
فلما عسعس الليل رميت بنفسي فنمت والعقل يقظـان، وصـنعت   

رأيتها هي يف تلك الشفوف اليت ظهرت فيها عروسـا؛  األحالم ما تصنع، ف
وما أعجب كربياء املرأة احملبوبة! إا لتبدو لعيين حمبها كالعارية وراء سـتر  
رقيق يشف عنها كالضوء، مث تدل بنفسها أن ترفع هذا السـتر، فـإن مل   
يتجرأ هو مل تتجرأ هي؛ وكأا تقول له: قد رفعته بطريقيت فارفعـه أنـت   

  ..بطريقتك
وكانت مصورة يف احللم تصويرا آخر؛ فال ينسكب من جسمها معىن 
احلسن الذي أتأمله وأعقله، ولكن معىن السكر الذي يترك املرء بال عقـل؛  
ومل تكن غالئلها عليها كالثياب على املرأة، ولكنها ظهرت يل كاللون على 

  الوردة الزاهية: تظهر فتنة وتتم فتنة.
  عني إال خملوقات الدم اإلنساين، ماذا تبدعني؟أيتها األحالم، ماذا تبد

قلت: يا صديقي دع اآلن هذه الفلسفة وخذ يف قص ما رأيـت، مث  
  ماذا بعد الوردة ولون الوردة؟



 

٤٧ 

قال: إنه القلب املسكني دائما، إنه القلب املسكني، لقد ضـحكت يل  
هد وقالت: ها أنذا قد جئت! وأقبلت ترائيين بوجهها، وتتغزل بعينيها، وتتن

بصدرها، وألقت يديها يف يـدي، فأحسسـت اليـدين تتعانقـان وال     
تتصافحان؛ مث تركنامها نائمتني إحدامها على األخرى، وسكتنا هنيهة وقد 

  خيل إلينا أننا إذا تكلمنا استيقظت يدانا!
أما صافحتك امرأة حتبها وحتبك؟ أما أحسست بيدها قد نامـت يف  

س يدها وهو ينتقل إىل عينيها فإذا مها يدك ولو حلظة؟ أما رأيت بعينيك نعا
  فاترتان ذابلتان، وحتت أجفاما حلم قصري؟

  قلت: يا صديقي دع الفلسفة؛ مث كان ماذا بعد أن نامت يد على يد؟
  قال: مث كانت سخرية من الشيطان أقبح سخرية قط.

  قلت: حسيب لكأنك شرحت يل ما بقي..
فضحك طويلًا، وقال: إن الشيطان يسخر اآلن منك أيضا، وكأين به 
يقول لك: وكان ما كان مما لست أذكره.. أفتدري ما الذي كان وما بقية 

  اخلرب؟
لقد كنت مولعا بامتحان قويت يف الضغط بيدي على أعواد منصـوبة  

ت ؛ فلما صافحتين لبث من احلديد، أو على أيدي األقوياء إذا سلمت عليهم
مدة من الزمن مث شددت على يدها قليلًا قليلًا، فتنبهت يف هـذه العـادة،   
فمسخت احللم وانصرف ومهي إىل أقبح صورة وأشنعها وأبعدها مما أنا فيه 
من احلب ولذات احلب؛ فإذا بإزائي وجه، وجه من؟ وجه مصارع أملـاين  

  كنت أعرفه من عشرين سنة وأضغط على يده..
ك أو عفتك تنبهت يف تلك الشدة من يدك، وال قلت: إمنا هذه كربياؤ

  يزال أمرك عجيبا؛ فهل معك أنت مالئكة ومع الناس شياطني؟



 

٤٨ 

قال: والذي هو أعجب أين رأيت يف أضغاث أحالمي كـأن قلـيب   
املسكني خياصمين وأخاصمه؛ وقد خرج من أحناء الضلوع كأنه خملوق من 

وقلت لـه وقـال يل،    الظل يرى وال يرى إذ ال شكل له؛ وسبين وسببته،
فهو يرى أين أنا أمنعه لذاته، وأرى أنه هو ميـنعين،   وتغالظنا كأننا عدوان؛

وأنه أشفى يب على ما أشفى؛ وقلت له فيما قلت: ال قرار على جنايتـك،  
بعد اليوم؛ ولـوال أنـك    ٩ فاذهب عين وال تتسم بامسي فإنه ال فالن لك

املرأة اجلميلة نوع خمفف من خمذول يف احلب لعلمت أن ملسة يد الرجل ليد 
التقبيل، فإذا هي تركته يرتفع يف الدم انتهى يوما إىل تقبيل فمـه لفمهـا؛   
ولوال أنك خمذول يف احلب لعلمت أن هذا الضم بني اليدين نوع خمفف من 
العناق، فإذا هي تركته يشتد يف الدم انتهى يوما إىل ضم الصدر للصـدر؛  

  خمذول!.ولكنك خمذول يف احلب، ولكنك 
وقال يل فيما قال: وأنت أيها اخلائب؟ أما علمت أن أناملها الرخصة 
هي أناملها، ال أعوادك من احلديد؟ فكيف شددت عليها وحيك تلك الشدة 
  اليت أخرجت لك وجه املصارع؟ ولكنك خائب يف احلب، ولكنك خائب!

وم قلت: فهذه قضية بيين وبينك أيها القلب العدو؛ لقد تركتين من اهلم
كالشجرة املنخربة قد بليت وصارت فيها التخاريب؛ فال حياا باحلياة وال 
موا باملوت، وكم علقتين بفاتنة بعد فاتنة ال عنها إقصار ينتهي وال فيهـا  

  مطمع يبتدئ؛ ما أنت يفّ إال وحش أكرب لذته لطع الدم!
  

ت واستدار احللم فلم ألبث أن رأيتين يف حمكمة اجلنايات، وكأين شكو
قليب إليها فهو جالس يف القفص احلديدي بني ارمني ينتظر ما ينتظـرون  

                                                
 ذكر اسمھ، كما تقول مثًلا: ال محمد لك. ٩



 

٤٩ 

من الفصل يف أمرهم؛ وقد ارتفع املستشارون الثالثة إىل منصـة احلكـم،   
وجلس النائب العام يف جملسه يتوىل إقامة الدعوى وبني يديه أوراقه ينظـر  

  ني.فيها، ورأيت منها غالفًا كتب على ظاهره: قضية القلب املسك
وتكلم رئيس احملكمة أول من تكلم فقال: ليس يف قضية القلب حمامٍ، 

  فابغوه من يدافع عنه؛ مث التفت إليه وقال: من عسى ختتار للدفاع عنك؟
قال القلب: أوهنا موضع لالختيار يا حضرة الرئيس؟ إنه ليس حتـت  

  إال ... -وأومأ إىل األرض-وال فوق هذه  -وأومأ إىل السماء-هذه 
ر النائب العام وقال: إال احلبيبة؟ أكذلك؟ غـري أـا أسـتاذة يف    فبد

  الرقص ال يف القانون!
القلب: ولكنين ال أختار غريها حمكوما يل أو حمكوما علي؛ أنا أريد  -

  أن أنظر فيها وانظروا أنتم يف القضية..
  الرئيس: فليكن؛ فهذه جرمية عواطف إيذن هلا أيها اآلذن. -

  ألستاذة! األستاذة!: ا١٠ فنادى احملضر
وجاءت مبادرة، ودخلت متشي مشيتها وقد افتر ثغرها عن النور الذي 
يسطع يف النفس؛ وأومضت بوجهها ميينا ومشالًا، فصرف النـاس مجيعـا   
أبصارهم إليها وقد نظروا إىل فتنة من الفنت؛ وثارت يف كل قلب نزعـة،  

قاعة اجللسة، وأبطل وغلبت احلقيقة البشرية فانتقضت طباع املوجودين يف 
قانون مجاهلا قانون احملكمة، فوقعت الضجة وعلت األصوات واختلطـت؛  
وترددت بني جدران املكان صدى يف صدى كأن اجلـدران تـتكلم مـع    

  املتكلمني.

                                                
 ھو الموظف الذي یكون في الجلسة للنداء على الخصوم. ١٠



 

٥٠ 

أصوات أصوات: سبحان اهللا! سبحان اهللا! تبارك اهللا! تبـارك اهللا! آه  
. فنفرت الكلمات: وأنـا،  آه! آه آه! ومسع صوت يقول: اموين أنا أيضا.

وأنا، وأنا! واختفت احملكمة وانبعث املسرح بدخول فاتنته الراقصة؛ وكان 
املستشارون والنائب العام يف أعني الناس كأم صور معلقة على احلائط؛ ال 

  خيشاها أحد أن تنظر إىل ما يصنع!
فصاح الرئيس: هنا احملكمة! هنا احملكمـة! سـبحان اهللا.. احملكمـة    

  كمة!احمل
النائب العام: هذا بدء ال ترضاه النيابة وال تقبل أن تنسحب عليـه،  -

نعم إن هذا الوجه اجلميل أبرع حمام يف هذه القضية، ونعم إن جسمها.. آه 
ماذا؟ إنكم تأتون بالشهوة الغالبة القاهرة لتدافع عن املشتهي.. عن املتهم، 

ضـرات  هذا وضع كوضع العذر إىل جانب الـذنب، وكـأنكم يـا ح   
  املستشارين..

فبدرت احملامية تقول يف نغمة دالل وفتور: وكأنكم يـا حضـرات   
  املستشارين قد نسيتم أن النائب العام له قلب أيضا ...

واشتد ذلك على النائب، وتبني الغضب يف وجهه؛ فقال: يا حضـرة  
  الرئيس..

الرئيس مبتسما: واحدة بواحدة، وأرجو أال تكون هلا ثانية، ومعـىن  -
  هذا كما هو ظاهر أال تكون هلا ثالثة.. "ضحك".

قال صاحب القلب املسكني: وكنت بال قلب.. فلم ألتفت للجمال، 
بل راعين ذكاء احملامية ونفاذها وحسن اهتدائها إىل احلجة يف أول ضرباا، 
وتعجبت من ذلك أشد التعجب، وأيقنت أن النائب العام سيقع يف لساا، 

سان احملامي القدير، ولكن كما يقع زوج يف لسـان  ال كما يقع مثله يف ل



 

٥١ 

زوجة معشوقة متدللة جتادله حبجج كثرية بعضها الكالم.. وقلت يف نفسي: 
يا رمحة اهللا ال جتعلي من النساء اجلميالت الفاتنـات حماميـات يف هـذه    
احملاكم، فلو ألبسوهن حلى مستعارة لكان الصوت الرخيم وحده من تلك 

  لعذبة، نداء قانونيا للقبالت..األفواه اجلميلة ا
وضت احملامية العجيبة فسلطت عينيها الساحرتني على النائـب، مث  
قالت ختاطب احملكمة: قبل النظر يف هذه القضية قضية احلـب واجلمـال،   
قضية قليب املسكني.. أريد أن أتعرف الرأي القانوين يف اعتبار اجلرمية. أهي 

خاصة، فتضر غري جانبـها، أو عامـة،   شخصية، فتقصر على صاحبها؛ أو 
فيتناوهلا العموم احملدود ملن جتمعهم جامعة احلب؛ أو هي أعـم، فيتناوهلـا   

  العموم املطلق للهيئة االجتماعية؛ ما هي جرمية قليب؟
  الرئيس: ما رأي النيابة؟-

النائب "ضاحكًا": "غزالتها رايقة" كما يقول الراقصات واملمثالت.. 
  تية من ضرب اخلاص يف العام.. "ضحك".أرى أا جرمية آ

احملامية: جواب كجواب القائل: حب أيب بكر؛ كان ذلـك الرجـل   
حيب زوجته اجلميلة وخيافها، وكانت تقسو عليه قسوة عظيمة وتغلظ لـه  
الكالم، وهو يفرق منها وال خيالفها؛ فرآها يوما وقد طابت نفسها، فـأراد  

أحرق قلـيب..   -واهللا-: يا فالنة قد أن ينتهز الفرصة ويشكو قسوا؛ فقال
ومل تدعه يتم الكلمة، فحددت نظرها إليه وقطبت وجهها وقالت: أحـرق  
قلبك ماذا؟ فخاف ومل يقدر أن يقول هلا سوء أخالقك. فقال؛ حـب أيب  
بكر الصديق رضي اهللا عنه.. "ضحك"، ورنت ضحكة احملامية فاضطربت 

ائب أيضا؛ فاخنزل ومل يزد على هلا القلوب، ووقعت يف كل دم، ويف دم الن
  أن يقول: أحتج من كل قليب..



 

٥٢ 

الرئيس: لندخل يف املوضوع ولتكن املرافعة مطلقة؛ فـإن احلـدود يف   
جرائم القلب تسدل وترفع كهذه الستائر يف مسرح التمثيـل. وعشـرون   

  ستارة قد تكون كلها لرواية واحدة.
امي؛ فإن هـذا  النائب العام: يا حضرات املستشارين، ال يطول ا -

  القلب هو نفسه مة متكلمة.
  احملامية: ولكنه قلب.

النائب: وأنا يا سيديت مل أحرف الكلمة ومل أقل إنه كلب. "ضحك"، 
  .١١ وتضرج وجه احملامية وخجلت

  الرئيس: املوضوع املوضوع. -
النائب: يا حضرات املستشارين، إن أمل هذه اجلرمية إما أن يكـون   -

يف شخص اجلاين أو ماله، أو صفته كأن يكون زوجا مثلًا، أو صيته األديب؛ 
فإما الشخص فهذا ظاهر، وأما املال فنعم إن القلب املسكني قرار لنفسـه  

  ولصاحبه أال يبتاع أبدا تذكرة دخول إىل جهنم.. "ضحك".
امية: أستميح النائب عذرا إذا أنا.. إذا أنا فهمت من هذا التعبري احمل -

أن حضرته يعرف على األقل أين تباع هذه "التذاكر".. "ضحك" وتفـرج  
  وجه النائب العام وخجل.

                                                
إذا كان كلًبا فھو یتبع كلبة.. وھذه ھي غمزة النائب للمحامیة، وال ینس القراء أن   ١١

المحكمة في الرؤیا؛ وفي الرؤیا علمنا أن ھذا النائب كأكثر شبان العصر في ھذه المدنیة 
الفاسدة، ال یتزوجون؛ ألن المدنیة جعلتھم بین الفتیان "أنصاف متزوجین" على وزن 

بینھا -لفتیات.. وفي الرؤیا علمنا أنھ یخادن راقصة، ویقال ممثلة "أنصاف عذارى" بین ا
 وبین صاحب القلب المسكین منافسة ...



 

٥٣ 

الرئيس: كنت رجوت أال تكون لألوىل ثانية، وقلت: إن معىن هذا  -
 القـول بـأن املعـىن    كما هو ظاهر أال يكون هلا ثالثة؛ فهل أنا حمتاج إىل

  املنطقي أال يكون للثالثة رابعة؟
النائب: يا حضرات املستشارين، وأما الصفة، فهذا القلب املسكني  -

قلب رجل متزوج؛ وال تغرنكم صوفية هذا القلب، وال خيـدعنكم تأهلـه   
وزعمه السمو. إنه على كل حال يعشق راقصة، وهذا اعتـداء يف ضـمنه   

ى الشرف؛ وهبوه متصـوفًا متأهلًـا ومل يتصـل    اعتداء، على الزواج وعل
بالراقصة، فهو على كل حال قد أخذها واختذها ولكن بأسلوبه اخلـاص..  
وذا اقترف اجلرمية؛ آه! إن هذه القضية ناقصة؛ وذلك نقص فيها أخشـى  
أن يكون نقصا يف احلكم أيضا، فأمتوه أنتم. يا حضرات املستشـارين، إن  

ود فيها؛ ولكن هذا عمل إهلي ال يظهر إال يوم تشهد النقص فيها أا ال شه
  عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون.

احملامية: هذا تعبري أكرب من قدرة قائله ومن مرتلته ووظيفتـه، هـذا   -
تعبري جسور! يا حضرة النائب، من الذي ال حيمل شهودا يف لسانه ويديـه  

حدة.. جيب أن يكون مفهوما بيننا يـا  ورجليه، بل ألف شاهد على ليلة وا
حضرة النائب أن النون والباء يف لفظة "نائب" غري النون والباء يف لفظـة  

  "نيب".
النائب: يا حضرات املستشارين، ال أرى مما حيرجين يف االـام أن  -

أصرح لكم أن مما حريين يف هذه اجلرمية أن ليس فيها من أوصاف اجلـرائم  
ال قذف وال سب وال هتك عرض وال فجور، وال أصغر إال ثلم الكرامة، ف

  من ذلك، وال كأس مخر للراقصة..



 

٥٤ 

احملامية: ال أرى أمام حضرة النائب كأس ماء، وسيجف حلقـه يف  -
  هذه القضية؛ فلعل احملكمة تأمر يل بكأس.. "ضحك".

النائب: يا حضرات املستشارين، يعشق راقصة؛ اسم فاعل من رقص -
س ثيابا، بل عريا يف شكل ثياب.. امرأة ال كالنسـاء،  يرقص؛ امرأة ال تلب

كذا هو صدق من شفتيها؛ ملاذا؟ ألما محراوان رقيقتان عذبتان حمبوبتان 
  مطلوبتان..

  احملامية: تضحك..
النائب "بعد أن تتعتع": امرأة ال كالنساء، جعلتها احلرفة امـرأة يف   -

  العمل، ورجلًا يف الكسب..
املسكينة، وقد يكون يف  ال تدري أي محل سقطت احملامية: ولكنك-

  الرذائل رذائل كبعض أصحاب األلقاب: ذات عظمة..
النائب: حيب راقصة أي يضعها يف عقله الباطن ويشـتهيها؛ نعـم   -

خترج اجلرمية أو على -يشتهيها، فمن عقله الباطن، وبتعبري اللغة، من واعيته 
  األقل، فكرة اجلرمية.

حضرات املستشارين؟ هل من كرامة ملـن يعشـق   والصيت األديب يا 
راقصة؟ ال بل هل من كرامة يف احلب؟ أمل يقولوا: إن كرامة الرجل تكون 

  حتت قدمي املرأة املعشوقة كاملمسحة اخلشنة متسح فيها نعليها!
احلب؟ ما هو احلب؟ إنه ليس فكرة، بل هو شيطان يتلـبس جلسـم   

التركيب احليواين لإلنسان هو الذي العاشق؛ ليعمل أعماله بأداة حية، وهذا 
مداخل وخمارج للشياطني يف جسمه؛ وهل رضي صاحب  يهيئ من احلب

القلب املسكني جبناية قلبه عليه، وعظيم ما انتهك من أخالقه السامية؟ هل 



 

٥٥ 

رضي عشقه راقصة؟ إن مل يرض الرضى الصحيح، أو رضي بقدر ما؛ فعلى 
  الرضى هو املوجب للعقوبة. كليهما يقوم يف نفسه مانع؛ واملانع من

احملامية: ولكن قدرا من الرضى يرتل باجلناية فريدها إىل جنحة كمـا  -
يف القانون اإلجنليزي، وقد قرر الشراح أنه ما دام الرضى غـري مسـتلب   

  بكله، فاجلرمية غري واقعة بكلها.
النائب: جنحة كل قلب هي جناية من هذا القلب خبصوصه، علـى  -

برار سيئات املقربني"؛ والعربة هنا بالواقع ال بالصـفة  طريقة "حسنات األ
القانونية، وقد قرر الشراح أن الواقع قد يكون أحيانـا سـببا يف تشـديد    
العقوبة، فال بد من تشديد العقوبة يف هذه القضية. ال أطلب احلكم باملادة 

  ضربة واحدة. ٢٤١إىل  ٢٣٠عقوبات بل باملواد من  ٢٣٠
  أن هذا قلب وعقوبته عقوبة لصاحبه الربيء.احملامية: قد نسيت -
النائب: إذن أطلب عقابه حبرمانه اجلمال: وهذا أشـق عليـه مـن    -

  العقاب باثنيت عشرة مادة وبعشرين وثالثني.
  الرئيس: وما هي الطريقة لتنفيذ احلكم ذا احلرمان؟

النائب: تأمر احملكم باملراقص كلها فتغلق، وباملسارح كلها فتقفـل،  
ينما فتبطل إال ما ال مجال فيه منها وال غزل وال حب، وحيرم السفور وبالس

على النساء إال العجائز والدميمات، ومينع نشر صور اجلمال يف الصـحف  
  والكتب، و ...

احملامية: قل يف كلمة واحدة: جيب إصالح العامل كله إلصالح القلب 
  اإلنساين!

  ال هلا: وأما هو؟..وجلس النائب، فالتفت الرئيس إىل احملامية وق
  



 

٥٦ 

قال صاحب القلب املسكني: ووقفت احملامية وكأا بـني احلـراس   
تزدحم عليها من كل ناحية، وقد ظهرت للموجـودين ظهـور اجلمـال    
للحب، ونقلتهم يف الزمن إىل مثل الساعة املصورة اليت ينتظر فيها األطفال 

  مساع القصة العجيبة؛ ساعة فيها كل صور اللذة للقلب.
ت تدافع بكالمها ووجهها يدافع عن كالمها، فلو نطقت غيا أو وكان

  رشدا فلهذا صواب وهلذا صواب، ألن أحد الصوابني منظور باألعني.
كان صوت النائب العام كالما يسمع ويفهم: أما صـوت احملاميـة   
اجلميلة فكان يسمع ويفهم وحيس ويذاق، تلقيه هي من ناحية ما يـدرك،  

احية ما يعشق؛ فهو متصل حبقيقتني من معناه ومعناها، وتتلقاه النفس من ن
  وهو كله حالوة؛ ألنه من فمها احللو.

  وبدأت فتناولت من أشيائها مرآة صغرية فنظرن فيها.
  النائب العام: ما هذا يا أستاذة؟ -
احملامية: إنكم تزعمون أن هذه اجلرمية تأليف عيين، فأنا أسأل عيين  -

  قبل أن أتكلم!
نعم يا سيديت، ولكين أرجو أال تدخلي القضية يف سر املرآة  النائب: -

  وأخواا.. إن النيابة ختشى على اامها إذا تكحلت لغة الدفاع!
  فضحكت احملامية ضحكة كانت أول البالغة املؤثرة..

النائب: من الوقار القانون أن تكون احملامية الفتانة غري فتانـة وال   -
  جذابة أمام احملكمة.

  احملامية: تريد أن جتعلها عجوزا بأمر النيابة؟ "ضحك". -
النائب: مجال حسناء، يف ظرف غانية، يف مشائل راقصة، يف محاسة  -

  عاشقة، يف ذكاء حمامية، يف قدرة حب؛ هذا كثري!



 

٥٧ 

احملامية: يا حضرات املستشارين، مل تكن املرآة هفوة مـن طبيعـة    -
فاع، كلمة كان اجلواب عنها من النائب املرأة، ولكنها الكلمة األوىل يف الد

العام أنه أقر بتأثري اجلمال وخطره، حىت لقد خشي على اامه إذا تكحلت 
  له لغيت.
  القضاة يتبسمون. -
النائب: مل أزد على أن طلبت الوقار القانوين، الوقار، نعم الوقـار؛   -

  فإن احملامية أمام احملكمة، هي متكلم ال متكلمة.
  متكلم بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر "ضحك"..احملامية:  -

كال يا حضرة النائب؛ إن هلذه القضية قانونا آخر تنتزع منه شـواهد  
وأدلة؛ قانون سحر املرأة للرجل، فلو اقتضاين أن أرقص لرقصت، أو أغين 

  لغنيت، أو سحر اجلمال ألثبته أول شيء يف النائب..
  الرئيس: يا أستاذة! -
مل أجاوز القانون، فالنائب يف جرميتنا هو خصم القضـية،   احملامية: -

  وهو أيضا خصم الطبيعة النسوية.
النائب: لو حدث من هذا شيء لكان إحياء لعواطف احملكمـة ...   -

  فأنا أحتج!
احملامية: احتج ما شئت، ففي قضايا احلب يكون العدل عدلني؛ إذ  -

  ت بقانونك.كان االضطرار قد حكم بقانونه قبل أن حتكم أن
النائب: هذه العقدة ليست عقدة يف منديل يا سيديت، بل هي عقدة يف 

  القانون.
احملامية: وهذه القضية ليست قضية إخالء دار يا سيدي، بل هـي   -

  قضية إخالء قلب!



 

٥٨ 

  الرئيس: املوضوع، املوضوع! -
احملامية: يا حضرات املستشارين، إذا انتفى القصد اجلنائي وجبـت   -
  الرباءة.

هذا مبدأ ال خالف عليه؛ فما هو الفعل الوجودي يف جرميـة قلـيب   
  املسكني؟

  النائب: أوله حب راقصة. -
احملامية: آه! دائما هذا الوصف؟ هبوها يف معناها غري جديرة بـأن   -

يعرفها؛ ألنه رجل تقي، أفليست يف حسنها جديرة بأن حيبها؛ ألنه رجـل  
قصة ترتزق وترتفق، ومعـىن  شاعر؟ أحكموا يا حضرات القضاة؛ هذه را

ذلك أا رهن بأسباا، ومعىن هذا أا خاضعة للكلمة اليت تدفع.. فلمـاذا  
مل ينلها وهي متعرضة له، وكالمها من صاحبه علـى النهايـة، ويف آخـر    

بإعجابكم القانوين كمـا هـو جـدير     أوصاف الشوق؟ أليس هذا حقيقًا
هوة فكر، فمـا الـذي   بإعجاب الدين والعقل؟ وإن مل يكن هذا احلب ش

  حيول دوا وما مينعه أن يتزوجها؟
  القضاة يتبسمون. -
النائب: نسيت احملامية أا حمامية وانتقلت إىل شخصيتها الواقعـة   -

على النهاية ويف آخر أوصاف الشوق.. فأرجو أن ترجـع إىل املوضـوع،   
  موضوع الراقصة.

ينة األسرية يف أيدي احملامية: آه! دائما الراقصة، من هي هذه املسك -
اجلوع واحلاجة واالضطرار؟ أليست جمموعة فضائل مقهورة؟ أليست هـي  
اجلائعة اليت ال جتد من الفاجرين إال حلم امليتة؟ نعم إا زلت، إا سقطت، 
ولكن مباذا؟ بالفقر ال غري، فقر الضمري والذمة يف رجل فاسـد خـدعها   



 

٥٩ 

سد خذهلا وأمهلها! يا للرمحـة  وتركها، وفقر العدل والرمحة يف اجتماع فا
  لليتيمة من األهل، وأهلها موجودون! واملنقطعة من الناس، والناس حوهلا!

تقولون: جيب وال جيب، مث تدعون احلياة الظاملة تعكس مـا شـاءت   
فتجعل ما ال ينبغي هو الذي ينبغي، وتقلب ما جيب إىل ما ال جيب، فـإذا  

: شـأنك بنفسـك، ونفضـتم    ضاع من يضيع يف هذا االختالط، قلتم له
أيديكم منه فأضعتموه مرة أخرى، وحيكم يا قوم! غريوا اجتاه األسباب يف 

  هذا االجتماع الفاسد، خترج لكم مسببات أخرى غري فاسدة.
تأيت املرأة من أعمال الرجل ال من أعمال نفسها، فهي تابعة وتظهـر  

تظهر كأـا   كأا متبوعة؛ وذلك هو ظلم الطبيعة للمسكينة؛ ومن كوا
متبوعة، يظلمها االجتماع ظلما آخر فيأخذها وحدها باجلرميـة، ويقـال:   

  سافلة، وساقطة؛ وما جاءت إال من سافل وساقط!
ملاذا أوجبت الشريعة الرجم باحلجارة على الفاسق احملصن؟ أهي تريد 
القتل والتعذيب واملثلة؟ كال؛ فإن القتل ممكن بغري هذا وبأشد من هـذا،  

احلكمة السامية العجيبة: إن هذا الفاسق هدم بيتـا فهـو يـرجم     ولكنها
  حبجارته!

ما أجلك وأمساك يا شريعة الطبيعة! كل األحجار جيب أن تنتقم حلجر 
  دار األسرة إذا ادم.

تستسقطون املسكينة، ولو ذكرمت آالمها لوجدمت يف ألسنتكم كلمات 
عى برذيلتها إىل الـرزق؛  اإلصالح والرمحة ال كلمات الذم والعار؛ إا تس

فهل معىن هذا إال أا تسعى إىل الرزق بأقوى قوا؟ نعم إن ذلـك معـىن   
  الفجور، ولكن أليس هو نفسه معىن القوت أيها الناس؟

  الرئيس وهو ميسح عينيه: املوضوع املوضوع! -



 

٦٠ 

احملامية: ما هو الفعل الوجودي يف جرمية قليب املسكني؟ مـا هـو    -
يضرب صاحبها املثل بنفسه للشباب يف تسامي غريزته عن الواقع من جرمية 

معناها إىل أطهر وأمجل من معناها؟ لبئس القانون إن كان القانون يعاقـب  
  على أمر قد صار إىل عمل ديين من أعمال الفضيلة!

  النائب: أال خيجل من شعوره بأنه حيب راقصة؟ -
احملامية: ومم خيجل؟ أمن مجال شعوره أم من فن شعوره؟ أخيجـل   -

من عظمة يف مسو يف كمال؟ أخيجل البطل من أعمال احلرب وهي نفسـها  
  أعمال النصر واد؟

أتأذنون يا حضرات املستشارين أن أصف لكم مجـال صـاحبته وأن   
  أظهر شيئًا من سر فنها الذي هو سر البيان يف فنه؟

- ا تتماجن علينا يا حضرات املستشارين، فالذي حيـاكم  النائب: إ
  على السكر ال يدخل احملكمة ومعه الزجاجة..

الرئيس: ال حاجة إىل هذا النوع من ترمجة الكالم إىل أعمـال يـا    -
  حضرة األستاذة.

احملامية: كثريا ما تكون األلفاظ مترمجة خطأ بنيات املتكلمني ا أو  -
حلب مثلًا قد تنتهي إىل فكر من األفكار حاملة معىن املصغني إليها؛ فكلمة ا

الفجور، وهي بعينها تبلغ إىل فكر حاملة إىل مسوه من مسوها؛ وعلى حنـو  
من هذا خيتلف معىن كلمة احلجاب عند الشرقيني واألوربيني؛ فاألصـل يف  
مدنية هؤالء إباحة املعاين اخلفيفة من العفة.. وإكرام املرأة إكرام مغازلـة..  

ولون: إن رقم الواحد غري رقم العشرة، فيضعونه يف حياة املـرأة، فمـا   يق
  أسرع ما جييء "الصفر" فإذا هو العشرة بعينها!



 

٦١ 

أما الشرقيون فاألصل يف مدنيتهم التزام العفة وإقرار املرأة يف حقيقتها، 
ال جرم كان احلجاب هنا وهناك باملعنيني املتناقضني: االستبداد والعـدل،  

  لرمحة، و ...والقسوة وا
  النائب: وامرأة البيت وامرأة الشارع ... -
  احملامية: وبصر القانون وعمي القانون ... -
  الرئيس: وحسن األدب وسوء األدب ... املوضوع املوضوع. -
احملامية: ال والذي شرفكم بشرف احلكم، يا حضرات املستشارين؛  -

فهو يفهمها فهم التعبري  يرى القلب املسكني يف حبيبته إال تعبري اجلمال، ما
ككل موضوعات الفن، وما بينه وبينها إال أن حقيقة اجلمال تعرفت إليهـا  
فيها، أئن أحس الشاعر سرا من أسرار الطبيعة يف منظر من مناظرها، قلتم 

  أجرم وأمث؟
هذا قلب ذو أفكار، وسبيله أن يعان على ما يتحقق به من هذا الفن، 

مجالًا غري مجال املرأة فليأخذ من الطبيعة ولـيعط  قد تقولون: إن يف الطبيعة 
منها؛ ولكن ما الذي حييي الطبيعة إال أخذها من القلب؟ وما هي طريقـة  
أخذها من القلب إال باحلب؟ وقد تقولون: إنه يتأمل ويتعذب؛ ولكن سلوه: 
أهو يتأمل بإدراكه األمل يف احلب، أو بإدراكه قسوة احلقيقة وأسرار التعقيد 

  ري والشر؟يف اخل
إن شعراء القلوب ال يكونون دائما إال يف أحد الطرفني: هم أكرب من 
اهلم، فرح أكثر من الفرح؛ فإذا عشقوا جتاوزوا موضوع الوسط الـذي ال  
يكون احلب املعتدل إال فيه؛ ومن هذا فليس هلم آالم معتدلـة وال أفـراح   

  معتدلة.



 

٦٢ 

حيبها ال تكون إال خمتارة  هذا قلب خمتار من القدرة املوحية إليه، فاليت
من هذه القدرة اختيار ملك الوحي، ومها ذا قوتان يف يد اجلمال إليداع 

  أثر عظيم ملء قدرتني كلتامها عظيمة..
فإن قلتم إن حب هذا القلب جرمية على نفسه، قالت احلقيقة الفنيـة:  

  بل امتناع هذه اجلرمية جرمية.
ذا بديهي، ولكن ليس أبـني  إن مخسني ومخسني تأيت منهما مائة، فه

وال أظهر وال أوضح من قولنا: إن هذا العاشق وهذه املعشوقة يأيت منـهما  
  فن.

قال صاحب القلب املسكني: وانصرف القضاة إىل غرفتهم؛ ليتداولوا 
الرأي فيما حيكمون به، وأومأت يل احملامية اجلميلة تدعوين إليها، فنهضت 

  النوم. أقوم فإذا أنا جالس وقد انتبهت من
: ملن حيسن كتابة احلكم يف هذه القضية مخس نسخ من كتاب جائزة

"وحي القلم"، وترسل املقاالت "بامسنا إىل طنطا"، واملوعد "إىل آخر شهر 
يناير هذا" والشرط رضى احملكمني، ومنهم صـاحب القلـب املسـكني    

  وصاحبته..
  
  


